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Протокол №16 
 

ХVІ  (чергової) сесії  Старосалтівської селищної ради VІІІ скликання Вовчанського району 
Харківської області смт Старий Салтів  Вовчанського району Харківської області   

31  серпня   2021  року. 
  

Всього обрано депутатів – 22 чоловіки. 
Було присутніх – 18 ( список додається)  
В роботі сесії приймають участь:  
Запрошені: старости сіл , що входять до складу Старосалтівської селищної ради,  
заступник селищного голови,  керівник апарату селищної ради,  начальники  відділів селищної 
ради, члени виконкому.  
Присутні : 
 

1. Ротмістров Максим Вікторович - директор ТОВ «НАЗ-ОЛЕ»   
2. Бойко Ю.В. – журналіст ТАЙМС м. Харків 

3. Авіжас А.О – оператор ТАЙМС м. Харків 

 

ХVІ   сесію  Старосалтівської селищної ради VІІІ скликання відкрив  селищний голова  
Коновалов Е.П. 

                                              (Звучить Гімн України) 
                                                 (Хвилина мовчання) 
1. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження порядку денного для розгляду  ХVІ   сесією 

Старосалтівської  селищної ради  VІІІ скликання  

На розгляд ХVІ   сесії вносяться зміни до порядку денного, який вам розданий та є додаткові 
питання: 
1. Зняти з розгляду питання : 
№ 16, 112 

2. Питання № 84; 85; 86  замість - надання дозволу на розробку детального плану території 
читати в такій редакції: на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки для індивідуального дачного будівництва,  орієнтовною площею 0,10 га, 

3. Питання № 21 – сума коштів на фінансову підтримку «Салтівводоканал» - 245 тис 

 ( прочистка свердловин) 
4. Питання № 19 – викласти в редакції - кошти у сумі:-  14198,74 грн. на транспортування 
хворого ( гемодіаліз); 25605,18 грн на придбання памперсів для тяжкохворих . 
5. Питання № 22 - викласти в редакції - виділити кошти в сумі 60 000 грн. 
6. включити до порядку денного слідуючи питання: 
     - Про внесення змін до програми «Здоровий спосіб життя – вибір молоді Салтівщини» , а 
саме виділити кошти в сумі 70 000 грн 

     - Про виділення коштів  в сумі 3 000 грн на  придбання банера 

- Про виділення коштів на  придбання електросковороди в ЗДО я-с «Барвінок-100» в сумі 35 
200 грн 

- Про затвердження проєктної документації щодо відведення ділянки в постійне 
користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та 
споруд технічної інфраструктури для розміщення нежитлових будівель – артезіанської 
свердловини №4 кадастровий номер 6321655800:00:003:0334 площею 0,3868 розташованої за 
адресою вул Південна 80-Г смт Старий Салтів Чугуївського району Харківської обл. 
- Про затвердження проєктної документації щодо відведення ділянки в постійне 
користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та 
споруд технічної інфраструктури для розміщення нежитлових будівель – артезіанської 
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свердловини №2 кадастровий номер 6321655800:00:003:0331 площею 0,3957 розташованої за 
адресою вул Південна 80-Б смт Старий Салтів Чугуївського району Харківської обл. 
- Про затвердження проєктної документації щодо відведення ділянки в постійне 
користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та 
споруд технічної інфраструктури для розміщення нежитлових будівель – артезіанської 
свердловини №1 кадастровий номер 6321655800:00:003:0332 площею 0,3818 розташованої за 
адресою вул Південна 80-А смт Старий Салтів Чугуївського району Харківської обл. 
- Про затвердження проєктної документації щодо відведення ділянки в постійне 
користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та 
споруд технічної інфраструктури для розміщення нежитлових будівель – артезіанської 
свердловини №3 кадастровий номер 6321655800:00:003:0330 площею 0,3855 розташованої за 
адресою вул Південна 80-В смт Старий Салтів Чугуївського району Харківської обл 

ВИСТУПИВ:  депутат Бойко О.В., який запропонував згідно до заяви Яненко Д.В розглянути 
питання «Про внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради ХІV сесії VІІІ 
скликання  від 27 липня 2021  року №1096«Про затвердження Яненко Дмитру Васильовичу 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання 
худоби.», розташована в с. Зарічне, вул. Набережна, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, а саме змінити слова «термін дії строку оренди 10 років та встановити 
розмір орендної плати в розмірі 12%» на «термін дії строку оренди 49 років та встановити 
розмір орендної плати в розмірі 12%».  

ВИРІШИЛИ: Затвердити для розгляду ХVІ сесії       VІІІ  скликання Старосалтівської селищної 
ради порядок денний зі змінами та доповненнями.   
 Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається. 
2. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П, який надав слово начальнику фінансового відділу Про схвалення 

прогнозу бюджету  Старосалтівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки 

 СЛУХАЛИ:Струк Валентину Василівну, яка зачитала прогноз бюджету  Старосалтівської 
селищної територіальної громади на 2022-2024 роки 

СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ:  затвердити прогноз бюджету  Старосалтівської селищної територіальної громади на 
2022-2024 роки 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається. 
3. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П «Про внесення змін до селищного  бюджету  Старосалтівської 

селищної ради  на 2021 рік» (20501000000) 
СЛУХАЛИ: Струк Валентину Василівну – начальника фінансового відділу, яка сказала про те, що 
прийняті бюджетні питання  і слід зробити зміни до бюджету. 

СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Внести зміни в  Рішення ХІУ сесії  від 27.07.2021 року «Про місцевий бюджет 
Старосалтівської  селищної ради на 2021 рік « та викласти в новій редакції:» 

 Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

4. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П - Про внесення  зміни до штатного розпису з 03.08.2021 р. сектору 
культури та туризму в зв’язку зі змінами до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 
2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» відповідно до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2021 рік», постанови КМУ № 783 від 28.07.2021 р. 
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СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії, це 
постанова Кабінету Міністрів і комісія пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Внести зміни  до штатного розпису з 03.08.2021 р. сектору культури та туризму 
в зв’язку зі змінами до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про 
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, 
органів прокуратури, судів та інших органів» відповідно до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2021 рік», постанови КМУ № 783 від 28.07.2021 р  

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається. 
5. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про внесення  зміни до штатного розпису з 03.08.2021 р. відділу 

соціального захисту в зв’язку зі змінами до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 
2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» відповідно до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2021 рік», постанови КМУ № 783 від 28.07.2021 р 

СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії, це 
постанова Кабінету Міністрів і комісія пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 

ВИРІШИЛИ: Внести  зміни до штатного розпису з 03.08.2021 р. відділу соціального захисту в 
зв’язку зі змінами до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про 
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, 
органів прокуратури, судів та інших органів» відповідно до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2021 рік», постанови КМУ № 783 від 28.07.2021 р 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається. 
6. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П  Про внесення  зміни до штатного розпису з 03.08.2021 р.  

органів місцевого самоврядування в зв’язку зі змінами до постанови Кабінету Міністрів 
України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» 
відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», постанови 
КМУ № 783 від 28.07.2021 р. 
СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії, це 
постанова Кабінету Міністрів і комісія пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 

ВИРІШИЛИ: Внести  зміни до штатного розпису з 03.08.2021 р.  органів місцевого 
самоврядування в зв’язку зі змінами до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 
2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» відповідно до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2021 рік», постанови КМУ № 783 від 28.07.2021 р. 
      Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається.   
7. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про виділення коштів на проведення поточного ремонту  

адміністративної будівлі Молодівського старостинського округу в сумі 12 000 грн. 
СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Виділити кошти  в сумі 12 000 грн на проведення поточного ремонту  
адміністративної будівлі Молодівського старостинського округу 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається.   
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8. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про виділення коштів на заміну опалювального котла в  
адміністративній будівлі Молодівського старостинського округу в сумі 49 500 грн. 
СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Виділити кошти в сумі 49 500 грн на заміну опалювального котла в  
адміністративній будівлі Молодівського старостинського округу. 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається.   
9. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про виділення коштів в сумі 193 040,00 грн для придбання 

Системи  електронного голосування «ГОЛОС». 
СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Виділити кошти в сумі 193 040,00 грн для придбання Системи  електронного 
голосування «ГОЛОС». 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

10. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про прийняття на баланс кондиціонера  SENSEI SA09 М13 для 
приміщення ЦНАП 

СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти на баланс кондиціонер  SENSEI SA09 М13 для приміщення ЦНАП 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

11. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про виділення коштів в сумі 34 937. 28 грн для придбання 
міжкімнатних дверей для встановлення в адміністративній будівлі Молодівського 
старостинського округу. 
СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Виділити кошти в сумі 34 937. 28 грн для придбання міжкімнатних дверей для 

встановлення в адміністративній будівлі Молодівського старостинського округу. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

12. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про внесення змін  розміру батьківської плати за навчання дітей 
в КЗ «Старосалтівська мистецька школа» 

СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Внести зміни  розміру батьківської плати за навчання дітей в КЗ 
«Старосалтівська мистецька школа» ( з 65 грн на 100 грн). 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

13. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про виділення  коштів в сумі 2 500 грн для придбання  Репітер 
підсилювач Ligtrate RW 16L GSM? 4G LTE 900  MI  
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СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Виділити кошти в сумі 2 500 грн для придбання  Репітер підсилювач Ligtrate 
RW 16L GSM? 4G LTE 900  MI  

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

14. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження  звіту директора некомерційного 
підприємства "Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Старосалтівської селищної ради" Вовчанського району Харківської області  Ситник О.В  за ІІ 
квартал  
СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити  звіт директора некомерційного підприємства "Старосалтівський 
Центр первинної медико-санітарної допомоги Старосалтівської селищної ради" Вовчанського 
району Харківської області  Ситник О.В  за ІІ квартал 

 Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

15. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про виділення  коштів для заміни вивісок та адресних табличок 
на адміністративних  будівлях, закладах освіти, закладах культури 56 040 грн 

 СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Виділити кошти в сумі 56 040 грн для заміни вивісок та адресних табличок на 
адміністративних  будівлях, в закладах освіти, в  закладах культури  
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

16. Знято з розгляду. 
17. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про виділення коштів в сумі  34 000 грн на придбання зупинок в  

с. Шестаково. 
СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Виділити кошти 34 000 грн на придбання двох зупинок в  с. Шестаково. 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

18. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про виділення коштів в сумі 100 000 грн КП «Салтів водоканал» 
на відшкодування різниці в тарифах. 
СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Виділити кошти в сумі 100 000 грн КП «Салтів водоканал» на відшкодування 
різниці в тарифах. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

19. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про внесення змін до  Програми розвитку комунального 
некомерційного підприємства "Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Старосалтівської селищної ради" Вовчанського району Харківської області  та 
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модернізації  його матеріально-технічної бази на 2021-2023 роки, а саме -  виділити кошти у 
сумі:-  14198,74 грн. на транспортування хворого ( гемодіаліз); 25605,18 грн на придбання 
памперсів для тяжкохворих 

СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до  Програми розвитку комунального некомерційного 
підприємства "Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Старосалтівської селищної ради" Вовчанського району Харківської області  та модернізації  
його матеріально-технічної бази на 2021-2023 роки, а саме -  виділити кошти у сумі:-  
14198,74 грн. на транспортування хворого ( гемодіаліз); 25605,18 грн на придбання памперсів 
для тяжкохворих 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

20. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про виділення коштів для виконання профілактичних робіт 
котельні з ручною подачею палива по вул Перемоги 14 в сумі 22 128.00 грн. 
СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення 

ВИРІШИЛИ: Виділити кошти в сумі 22 128.00 грн. для виконання профілактичних робіт 
котельні з ручною подачею палива по вул Перемоги 14 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

21. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про внесення змін до  Програми  «Фінансова  підтримка 
комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів» на 2021 рік , а саме 
виділення коштів на прочистку свердловин в с. Хотімля та смт Старий Салтів  в сумі 
315 000.00грн. 
СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до  Програми  «Фінансова  підтримка комунальних підприємств 
та здійснення внесків до їх статутних фондів» на 2021 рік , а саме виділення коштів на 
прочистку свердловин в с. Хотімля та смт Старий Салтів  в сумі 315 000.00грн. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

22. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про внесення  змін до «Програми запобігання  загибелі людей 
на водних об’єктах, забезпечення  вимог безпеки, профілактики травматизму та охорони 
життя  людей на  воді на 2021 рік по  КП   «Старосалтівська аварійно-рятувальна водолазна 
служба» , а саме виділити кошти в сумі 60 000 грн. 
СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення 

ВИРІШИЛИ: Внести  зміни до «Програми запобігання  загибелі людей на водних об’єктах, 
забезпечення  вимог безпеки, профілактики травматизму та охорони життя  людей на  воді на 
2021 рік по  КП   «Старосалтівська аварійно-рятувальна водолазна служба» , а саме виділити 
кошти в сумі 60 000 грн. 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

23. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про виділення коштів в сумі 48 000 грн на виготовлення  
стратегічної екологічної оцінки наслідків щодо виконання детального плану території для 
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розміщення полігону твердих побутових відходів за межами населених пунктів розташована 
на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області  
СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення 

ВИРІШИЛИ: Виділити кошти в сумі 48 000 грн на виготовлення  стратегічної екологічної 
оцінки наслідків щодо виконання детального плану території для розміщення полігону твердих 
побутових відходів за межами населених пунктів розташована на території Старосалтівської 
селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області 
 Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

24. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про внесення змін до штатного розпису  сектору культури та 
туризму Старосалтівської селищної ради , а саме введення  одиниці організатора культурного 
дозвілля в Хотімлянський старостинський округ з виконанням обов’язків бібліотекара  
СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до штатного розпису  сектору культури та туризму 
Старосалтівської селищної ради , а саме введення  одиниці організатора культурного дозвілля 
в Хотімлянський старостинський округ з виконанням обов’язків бібліотекара та виділити 
кошти в сумі 36 000 грн на заробітну плату на 2021рік. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

25. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про присвоєння почесного звання "Почесний громадянин 

Старосалтівської територіальної громади 2021р". 
СЛУХАЛИ: голову постійної  гуманітарної депутатської комісії Зімницьку Т.Г., яка 
повідомила про те, що дане питання обговорювалося на засіданні гуманітарної комісії, 
відповідно до протоколу засідання комісії по присвоєнню звання «Почесний громадянин -
2021 року» визначено Борисова С.Є і комісія пропонує сесії прийняти позитивно дане 
рішення. 
ВИРІШИЛИ: Присвоїти почесне звання "Почесний громадянин Старосалтівської 
територіальної громади 2021р» Борисову С.Є. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

26. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про встановлення мінімальної вартості місячної орендної плати 
1 кв м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на 2022р. 
СЛУХАЛИ: голову постійної  гуманітарної депутатської комісії Зімницьку Т.Г., яка 
повідомила про те, що дане питання обговорювалося на засіданні гуманітарної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Встановити мінімальну вартість місячної орендної плати 1 кв м. загальної площі 
нерухомого майна фізичних осіб на 2022р ( згідно додатків до рішення ). 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

27. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про внесення змін до "Програми розвитку туризму на території 
Старосалтівської селищної ради на 2021-2023рр» 

СЛУХАЛИ: голову постійної  гуманітарної депутатської комісії Зімницьку Т.Г., яка 
повідомила про те, що дане питання обговорювалося на засіданні гуманітарної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
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ВИСТУПИЛИ: депутат Лебеденко А.С. А запитав: « які саме зміни внесені до "Програми 
розвитку туризму на території Старосалтівської селищної ради на 2021-2023рр» 

СЛУХАЛИ: голову постійної  гуманітарної депутатської комісії Зімницьку Т.Г., яка пояснила, 
що  в поданні сектору культури та туризму написано зміни: 
- З метою реалізацїї програми доцільно розробити та затвердити Концепцію та Стратегію 
розвитку туристичної галузі у Старосалтівській ОТГ 

- Основними завданнями Програми є – 

 інвентаризація об'єктів історичної та культурної спадщини, а також рекреаційної та туристичної 
інфраструктури ОТГ; 
- створення в ОТГ туристичних «якорів» з урахуванням туристичного потенціалу регіону, а 
саме: музею Салтівської культури та Археологічного парку навколо Нетайлівського 
грунтового некрополю у с. Металлівка; 
- сприяння археологічним експедиціям навколо с. Старий Салтів та Хотімля; 
- проведення конкурсу на проект пам'ятника отаману і лідеру селянсько-козацького 
повстання Кіндрату Булавіну;  
- проведення масових заходів: тематичних фестивалів, регат, Дня громади, Дня Визволення 
тощо. 
- формування туристичних маршрутів на території Салтівської ОТГ, долучання до маршрутів 
на територіях сусідніх громад. 
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до програми розвитку туризму на території Старосалтівської 
селищної ради на 2021-2023рр» 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

28. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження Кодексу етики депутата Старосалтівської 
селищної ради. 
СЛУХАЛИ: голову постійної  гуманітарної депутатської комісії Зімницьку Т.Г., яка 
повідомила про те, що дане питання обговорювалося на засіданні гуманітарної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення та в друкованому вигляді дати кожному 
депутату. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити  Кодекс етики депутата Старосалтівської селищної ради. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

29. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про оголошення  конкурсу на створення офіційної символіки  
Старосалтівської територіальної громади  

СЛУХАЛИ: голову постійної  гуманітарної депутатської комісії Зімницьку Т.Г., яка 
повідомила про те, що дане питання обговорювалося на засіданні гуманітарної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення, адже після об’єднання громадане має 
загальної символіки. 
ВИРІШИЛИ: Оголосити  конкурс на створення офіційної символіки  Старосалтівської 
територіальної громади  

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

30. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про включення до персонального складу виконавчого комітету 
селищної ради Леонець Олени Сергіївни- старосту Хотімлянського старостинського округу. 
СЛУХАЛИ: голову постійної  гуманітарної депутатської комісії Зімницьку Т.Г., яка 
повідомила про те, що дане питання обговорювалося на засіданні гуманітарної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення . 
СЛУХАЛИ: депутата Лебеденко А.С , який заявив про те, що не буде голосувати по даному 
питанню через конфлікт інтересів. 
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ВИРІШИЛИ: Включити до персонального складу виконавчого комітету селищної ради 
Леонець Олену Сергіївну- старосту Хотімлянського старостинського округу. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

31. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про включення до персонального складу виконавчого комітету 
селищної ради Волосника Віктора Ігоревича- начальника юридичного відділу селищної ради. 
СЛУХАЛИ: голову постійної  гуманітарної депутатської комісії Зімницьку Т.Г., яка 
повідомила про те, що дане питання обговорювалося на засіданні гуманітарної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення 

ВИРІШИЛИ: Включити до персонального складу виконавчого комітету селищної ради 

Волосника Віктора Ігоревича- начальника юридичного відділу селищної ради. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

32. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання дозволу на використання щорічної основної 
відпустки директору КП «Салтів водоканал» Г.В. Дюкову з 16.09.2021р на 14 календарних днів. 
СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на використання щорічної основної відпустки директору КП 
«Салтів водоканал» Г.В. Дюкову з 16.09.2021р на 14 календарних днів, обов’язки директора 
покласти на головного інженера Батуліна Ю.О. 
 Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

33. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про створення тимчасової депутатської комісії по аналізу стану 
земель комунальної власності. 
СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П, який повідомив про те, що поступило депутатське звернення від 
Волковського В.В. з пропозицією про створення депутатської комісії по аналізу стану земель 
комунальної власності, якій надати повноваження на  вивчення питань стану земель 
комунальної власності громади, ефективності та раціональності їх використання, наявності 
порушень законодавства при використанні земель. 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії  позитивно дане рішення та включити до її складу всіх депутатів  - членів комісії 
з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, благоустрою. 

ВИРІШИЛИ: Створити тимчасову депутатську комісію по аналізу стану земель комунальної 
власності та розробити Положення про її діяльність. Включити до її складу всіх депутатів  - 
членів комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, благоустрою та 
депутатів Лебеденко А.С., Супруна Р.О.,Зімницьку Т.Г.. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

34. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження акту інвентаризації земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення на території Старосалтівської селищної ради по  
Старосалтівському старостинському округу  
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
запропонував зняти дане питання з розгляду на час роботи депутатської комісії по аналізу стану 
земель комунальної власності. 
ВИРІШИЛИ: Зняти дане питання з розгляду. 
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35. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження акту інвентаризації земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення на території Старосалтівської селищної ради по  
Гонтарівському старостинському округу  

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
запропонував зняти дане питання з розгляду на час роботи депутатської комісії по аналізу стану 
земель комунальної власності. 
ВИРІШИЛИ: Зняти дане питання з рогляду. 

36. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про вилучення з користування гр. Подус Зінаїди Василівни 
земельної ділянки, площею 0,14 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Харківська, 35, 
на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області . 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Вилучити з користування гр. Подус Зінаїди Василівни земельну ділянку, площею 
0,14 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Харківська, 35, на території Старосалтівської 
селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області . 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

37. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання дозволу гр. Мангішеву Сергію Юрійовичу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, 
орієнтовною площею 0,140 га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Харківська, 35, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність 

38. СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Мангішеву Сергію Юрійовичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною площею 0,140 
га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Харківська, 35, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

39. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П. Про надання дозволу гр. Ткач Олегу Івановичу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною площею 
0,1332 га, розташованої с. Хотімля, в’їзд Перемоги, 2, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл дозволу гр. Ткач Олегу Івановичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною площею 0,1332 
га, розташованої с. Хотімля, в’їзд Перемоги, 2, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 
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40. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П. Про надання гр. Лупанос Анні Андріївні дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва, із земель запасу комунальної власності  кадастровий номер 
6321655800:03:002:0417, орієнтовною площею 0,10 га, що розташована на території 
Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, 
для подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти рішення по даному питанню, так як згоди у його вирішенні члени 
комісії не знайшли. 

ВИРІШИЛИ:  Утриматися в  наданні гр. Лупанос Анні Андріївні дозволу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва, із земель запасу комунальної власності  кадастровий номер 
6321655800:03:002:0417, орієнтовною площею 0,10 га, що розташована на території 
Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, 
для подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність. 
Рішення  не прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

41. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання гр. Лупанос Денису Андріановичу дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва, із земель запасу комунальної власності  кадастровий номер 
6321655800:03:002:0417, орієнтовною площею 0,10 га, що розташована на території 
Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти рішення по даному питанню, так як зг8оди у його вирішенні члени 
комісії не знайшли. 
ВИРІШИЛИ:  Утриматися в  наданні гр. Лупанос Денису Андріановичу дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва, із земель запасу комунальної власності  кадастровий номер 
6321655800:03:002:0417, орієнтовною площею 0,10 га, що розташована на території 
Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, 
для подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність. 
Рішення  не прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

42. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання гр. Бурякову Андрію Володимировичу дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва,  орієнтовною площею 0,09 га, що розташована в смт Старий 
Салтів, вул. Донецька, на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі земельну ділянку в 
приватну власність. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Бурякову Андрію Володимировичу  на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва,  
орієнтовною площею 0,09 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Донецька, на території 
Старосалтівської селищної ради Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність. 
Рішення прийнято 
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Голосували:  поіменне голосування  додається 

43. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання гр. Гарбуз В’ячеславу Євгенійовичу дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва, орієнтовною площею 0,060 га, що розташована в громадській 
організації садового товариства «Бриз», ділянка №27 на території Старосалтівської селищної 
ради Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі 
земельну ділянку в приватну власність 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Гарбуз В’ячеславу Євгенійовичу  на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, 
орієнтовною площею 0,060 га, що розташована в громадській організації садового товариства 
«Бриз», ділянка №27 на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі земельну ділянку в 
приватну власність 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

44. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання гр. Телюк Катерині Володимирівні дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва, за рахунок  земельної ділянки з кадастровим номером 
6321655800:05:001:1650, орієнтовною площею 0,0842 га, що розташована в громадській 
організації садового товариства «Лужки», на території Старосалтівської селищної ради 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі земельну 
ділянку в приватну власність 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який    
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії відмовити в зв’язку з тим ,що згідно поданого графічного матеріалу не 
можливо встановити бажане місце розташування земельної ділянки. 
ВИРІШИЛИ: Відмовити в наданні дозволу Телюк Катерині Володимирівні  на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва, за рахунок  земельної ділянки з кадастровим номером 6321655800:05:001:1650, 
орієнтовною площею 0,0842 га, що розташована в громадській організації садового 
товариства «Лужки», на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі земельну ділянку в 
приватну власність в зв’язку з тим ,що згідно поданого графічного матеріалу не можливо 
встановити бажане місце розташування земельної ділянки 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

45. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання гр. Курочці Якиму Віталійовичу дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної власності, 
орієнтовною площею 2,000 га, розташованої в с. Вишневе, , Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії відмовити в  наданні дозволу, в зв’язку з невідповідністю місця розташування 
об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме 
згідно поданого графічного матеріалу земельна ділянка розташована за межами населеного 
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пункту з кадастровим номером 6321682008:00:000:0008  що використовується громадянами, 
відповідно до ст. 118 ЗКУ відсутнє погодження землекористувача (у разі вилучення земельної 
ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб). Надання ділянки в оренду для ОСГ 
здійснюється відповідно вимог ст. 124, 134-135 ЗКУ Земельні ділянки державної чи 
комунальної власності продаються або передаються в користування (оренду, суперфіцій, 
емфітевзис) окремими лотами на конкурентних засадах (на земельних торгах), крім випадків, 
встановлених частиною другою цієї статті. 
ВИРІШИЛИ: Відмовити в наданні дозволу гр. Курочці Якиму Віталійовичу  на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель запасу комунальної власності, орієнтовною площею 2,000 га, 
розташованої в с. Вишневе, , Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність в зв’язку з невідповідністю місця розташування 
об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме 
згідно поданого графічного матеріалу земельна ділянка розташована за межами населеного 
пункту з кадастровим номером 6321682008:00:000:0008  що використовується громадянами, 
відповідно до ст. 118 ЗКУ відсутнє погодження землекористувача (у разі вилучення земельної 
ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб). Надання ділянки в оренду для ОСГ 
здійснюється відповідно вимог ст. 124, 134-135 ЗКУ Земельні ділянки державної чи 
комунальної власності продаються або передаються в користування (оренду, суперфіцій, 
емфітевзис) окремими лотами на конкурентних засадах (на земельних торгах), крім випадків, 
встановлених частиною другою цієї статті. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

46. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання гр. Ханюковій Марині Вікторівні дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної власності, 
орієнтовною площею 2,000 га, розташованої за межами населеного пункту, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії відмовити в зв’язку з невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам 
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме згідно поданого 
графічного матеріалу земельна ділянка розташована на землях колишнього КСП 
«Хотімлянське» на не витребуваному паю, що не відповідає вимогам до ст. 13 ЗУ «Про 
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток 
(паїв)». 
ВИРІШИЛИ: Відмовити  в наданні дозволу гр. Ханюковій Марині Вікторівні  на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної власності, 
орієнтовною площею 2,000 га, розташованої за межами населеного пункту, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність. в зв’язку з невідповідністю місця розташування 
об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме 
згідно поданого графічного матеріалу земельна ділянка розташована на землях колишнього 
КСП «Хотімлянське» на не витребуваному паю, що не відповідає вимогам до ст. 13 ЗУ «Про 
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток 
(паїв)». 
Рішення прийнято 
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Голосували:  поіменне голосування  додається 

47. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання гр. Ханюкову Сергію Анатолійовичу дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної власності, 
орієнтовною площею 2,000 га, розташованої за межами населеного пункту, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії відмовити в  наданні дозволу, в зв’язку з невідповідністю місця розташування 
об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме 
згідно поданого графічного матеріалу земельна ділянка розташована на землях колишнього 
КСП «Хотімлянське» на не витребуваному паю, що не відповідає вимогам до ст. 13 ЗУ «Про 
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток 
(паїв)». 
ВИРІШИЛИ: Відмовити  в наданні дозволу гр Ханюкову Сергію Анатолійовичу  на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної власності, 
орієнтовною площею 2,000 га, розташованої за межами населеного пункту, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність в зв’язку з невідповідністю місця розташування 
об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме 
згідно поданого графічного матеріалу земельна ділянка розташована на землях колишнього 
КСП «Хотімлянське» на не витребуваному паю, що не відповідає вимогам до ст. 13 ЗУ «Про 
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток 
(паїв)». 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

48. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання гр. Бабенко Валентині Володимирівні дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної власності, 
орієнтовною площею 2,000 га, розташованої за межами населеного пункту, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії відмовити  в зв’язку з невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам 
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме згідно поданого 
графічного матеріалу земельна ділянка розташована на землях державної власності ІТУ ААН 
ДП «Чувиріно» (відповідно до листа ГУ держгеокадастру у Харківській області  від 
15.07.2021 №18-20-11,2-5731/0/19-21 , відповідно до Ст.12, 122 ЗКУ не є повноваженням 
селищної ради.. 
ВИРІШИЛИ: Відмовити  в наданні дозволу гр. Бабенко Валентині Володимирівні  на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної власності, 
орієнтовною площею 2,000 га, розташованої за межами населеного пункту, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області в 
зв’язку з невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно 
до них нормативно-правових актів, а саме згідно поданого графічного матеріалу земельна 
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ділянка розташована на землях державної власності ІТУ ААН ДП «Чувиріно» (відповідно до 
листа ГУ держгеокадастру у Харківській області  від 15.07.2021 №18-20-11,2-5731/0/19-21 , 

відповідно до Ст.12, 122 ЗКУ не є повноваженням селищної ради. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

49. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання гр. Бабенко Івану Микитовичу дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної власності, 
орієнтовною площею 2,000 га, розташованої за межами населеного пункту, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії відмовити  в зв’язку з невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам 
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме згідно поданого 
графічного матеріалу земельна ділянка розташована на землях державної власності ІТУ ААН 
ДП «Чувиріно» (відповідно до листа ГУ держгеокадастру у Харківській області  від 
15.07.2021 №18-20-11,2-5731/0/19-21 , відповідно до Ст.12, 122 ЗКУ не є повноваженням 
селищної ради.. 
ВИРІШИЛИ: Відмовити  в наданні дозволу гр. Бабенко Івану Микитовичу  на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель запасу комунальної власності, орієнтовною площею 2,000 га, 
розташованої за межами населеного пункту, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну  
власність області в зв’язку з невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам законів, 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме згідно поданого графічного 
матеріалу земельна ділянка розташована на землях державної власності ІТУ ААН ДП 
«Чувиріно» (відповідно до листа ГУ держгеокадастру у Харківській області  від 15.07.2021 
№18-20-11,2-5731/0/19-21 , відповідно до Ст.12, 122 ЗКУ не є повноваженням селищної ради. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

50. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання гр. Бабенко Євгінії Іванівні дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної власності, 
орієнтовною площею 2,000 га, розташованої за межами населеного пункту, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії відмовити  в зв’язку з невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам 
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме згідно поданого 
графічного матеріалу земельна ділянка розташована на землях державної власності ІТУ ААН 
ДП «Чувиріно» (відповідно до листа ГУ держгеокадастру у Харківській області  від 
15.07.2021 №18-20-11,2-5731/0/19-21 , відповідно до Ст.12, 122 ЗКУ не є повноваженням 
селищної ради.. 
ВИРІШИЛИ:  Відмовити  в наданні дозволу Бабенко Євгінії Іванівні  на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель запасу комунальної власності, орієнтовною площею 2,000 га, 
розташованої за межами населеного пункту, на території Старосалтівської селищної ради, 
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Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність в зв’язку з невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, а саме згідно поданого графічного матеріалу 
земельна ділянка розташована на землях державної власності ІТУ ААН ДП «Чувиріно» 
(відповідно до листа ГУ держгеокадастру у Харківській області  від 15.07.2021 №18-20-11,2-

5731/0/19-21 , відповідно до Ст.12, 122 ЗКУ не є повноваженням селищної ради. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

51. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання гр. Бабенко Андрію Івановичу дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель запасу комунальної власності, 
орієнтовною площею 2,000 га, розташованої за межами населеного пункту, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії відмовити  в зв’язку з невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам 
законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме згідно поданого 
графічного матеріалу земельна ділянка розташована на землях державної власності ІТУ ААН 
ДП «Чувиріно» (відповідно до листа ГУ держгеокадастру у Харківській області  від 
15.07.2021 №18-20-11,2-5731/0/19-21 , відповідно до Ст.12, 122 ЗКУ не є повноваженням 
селищної ради.. 
ВИРІШИЛИ:  Відмовити  в наданні дозволу  Бабенко Андрію Івановичу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель запасу комунальної власності, орієнтовною площею 2,000 га, 
розташованої за межами населеного пункту, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність в зв’язку з невідповідністю місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, а саме згідно поданого графічного матеріалу 
земельна ділянка розташована на землях державної власності ІТУ ААН ДП «Чувиріно» 
(відповідно до листа ГУ держгеокадастру у Харківській області  від 15.07.2021 №18-20-11,2-

5731/0/19-21 , відповідно до Ст.12, 122 ЗКУ не є повноваженням селищної радиРішення 
прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

52. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної 
ділянки гр. Дудолад Вячеславу Олександровичу для сінокосіння, кадастровий номер 
6321655800:00:001:0563, площею 0,06 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. 
Набережна,  Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області.  
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на укладення договору оренди земельної ділянки гр. Дудолад 
Вячеславу Олександровичу для сінокосіння, кадастровий номер 6321655800:00:001:0563, 
площею 0,06 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Набережна,  Старосалтівської 
селищної ради, Вовчанського району, Харківської області на 10 років 12%. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

53. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання дозволу ТОВ «ЗЕМ-ТУР ІНВЕСТ» на  укладення 
договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного 
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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. 
ВИСТУПИВ директор ТОВ «ЗЕМ-ТУР ІНВЕСТ» Ротмістров М.В, який заявив «… ми не 
згодні з позицією депутатів селищної ради, з їх вирішенням на попередній сесії про надання 
дозволу на виготовлення проєктів землеустрою по земельній ділянці кадастровий номер 
6321688400:01:001:0054, площею 14,4402 га. В подальшому на даному масиві буде дачне 
будівництво і відпочиваючі б-в ім «Соїча» матимуть менше місця для прогулянок по парковій 
зоні. Ми зверталися до селищної ради про передачу даної земельної ділянки в оренду, адже 
саме ТОВ «ЗЕМ-ТУР ІНВЕСТ» має переважне право на отримання даної ділянки. 
Якщо ви не хочете дослухатися до нас, то хоча б попередьте людей, які отримали дозвіл на 
виготовлення проєктів землеустрою, що дана земельна ділянка знаходиться під арештом в 
даний період.» 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія  
виносить дане питання на розгляд сесії 
ВИРІШИЛИ:  Утриматися в наданні дозволу ТОВ «ЗЕМ-ТУР ІНВЕСТ» на  укладення 
договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного 
призначення, для обслуговування бази відпочинку, кадастровий номер 
6321688400:01:001:0054, площею 14,4402 га, що розташована за межами населених пунктів 
на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшого оформлення на правах оренди 

Рішення  не прийнято ( не набрало кількості голосів) 

 Голосували:  поіменне голосування  додається 

54. СЛУХАЛИ:  Коновалова Е.П Про надання дозволу ТОВ «НАЗ-ОЛЕ»» на укладення договору 
оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування об'єкту 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  
ВИСТУПИВ директор ТОВ «ЗЕМ-ТУР ІНВЕСТ» Ротмістров М.В, який заявив «…ми 
зверталися в селищну раду з питанням переведення ділянок кадастровий номер 
6321688400:01:000:0031, площею 15,96 га, та кадастровий номер 6321655800:03:002:0055, 
площею 1,89 га з державної власності в комунальну. На сьогоднішній день питання не 
вирішено. 
ВИСТУПИВ Коновалова Е.П, який сказав, що зараз створена депутатська комісія по аналізу 
стану земель комунальної власності, якій надати повноваження на  вивчення питань стану 
земель комунальної власності громади, ефективності та раціональності їх використання, 
наявності порушень законодавства при використанні земель. Члени комісії вивчать дані 
питання і потім буде переведення земель з державної власності в комунальну.   

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує відмовити в наданні дозволу ТОВ «НАЗ-ОЛЕ» в зв’язку з невідповідністю 
матеріалів вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме 
відповідно до ст.12, 122 та відповідно до п.24 Перехідних положень ЗКУ за межами земельної 
ділянки комунальної власності не є повноваження селищної ради 

ВИРІШИЛИ: Відмовити в наданні дозволу ТОВ «НАЗ-ОЛЕ» на укладення договору оренди 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування об'єкту рекреаційного призначення, для 
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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., в зв’язку з невідповідністю матеріалів вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, а саме відповідно до ст.12, 122 та відповідно 
до п.24 Перехідних положень ЗКУ за межами земельної ділянки комунальної власності не є 
повноваження селищної ради. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

55. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання дозволу ТОВ «НАЗ-ОЛЕ»» на укладення договору 
оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування об'єкту рекреаційного 
призначення, для обслуговування очисних споруд бази відпочинку «ім. Соїча», кадастровий 
номер 6321655800:03:002:0055, площею 1,89 га, що розташовані за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшого оформлення на правах оренди. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує відмовити в наданні дозволу ТОВ «НАЗ-ОЛЕ» в зв’язку з невідповідністю 
матеріалів вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме 
відповідно до ст.12, 122 та відповідно до п.24 Перехідних положень ЗКУ за межами земельної 
ділянки комунальної власності не є повноваження селищної ради. 
ВИРІШИЛИ: Відмовити в наданні дозволу ТОВ «НАЗ-ОЛЕ» на укладення договору оренди 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування об'єкту рекреаційного призначення, для 
обслуговування очисних споруд бази відпочинку «ім. Соїча», 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 подальшої передачі приватну власність, в зв’язку з невідповідністю матеріалів 
вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме відповідно 
до ст.12, 122 та відповідно до п.24 Перехідних положень ЗКУ за межами земельної ділянки 
комунальної власності не є повноваження селищної ради. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

56. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Виноградовій Ларисі Анатоліївні 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської 
забудови, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Червона, 4, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:002:0592, площею 0,1147 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії відмовити в затвердженні технічної документації  в зв’язку з недотриманням 
виготовлення документації, а саме: не виконання вимог відповідно до ст. 29, 55 Закону 
України «Про землеустрій» відсутнє: підстава проведення землеустрою (у тому числі рішення 
органу державної влади, органу місцевого самоврядування, на підставі якого здійснюється 
розроблення документації із землеустрою); основні відомості про об’єкт (об’єкти) 
землеустрою; використані розробником документи Державного фонду документації із 
землеустрою; використані розробником відомості Державного земельного кадастру; 
використана розробником затверджена містобудівна документація, а також викопіювання із 
такої документації; опис процедури виконання топографо-геодезичних робіт (у разі їх 
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виконання); заява виконавця робіт із землеустрою про дотримання ним обмежень, 
встановлених статтею 28 цього Закону. При виготовленні документації не враховані вимоги ІІ 
розділу Наказу Держкомзем України №376 «Про затвердження Інструкції про встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими 
знаками». Відсутній сертифікат на інженера землевпрорядника (ст. 26 ЗУ «Про 
землеустрій»).. 
ВИРІШИЛИ: Відмовити в наданні дозволу Виноградовій Ларисі Анатоліївні у затвердженні 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської 
забудови, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Червона, 4, Чугуївського (Вовчанського) 

район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:002:0592, площею 0,1147 га. в 
зв’язку з недотриманням виготовлення документації, а саме: не виконання вимог відповідно 
до ст. 29, 55 Закону України «Про землеустрій» відсутнє: підстава проведення землеустрою (у 
тому числі рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, на підставі 
якого здійснюється розроблення документації із землеустрою); основні відомості про об’єкт 
(об’єкти) землеустрою; використані розробником документи Державного фонду документації 
із землеустрою; використані розробником відомості Державного земельного кадастру; 
використана розробником затверджена містобудівна документація, а також викопіювання із 
такої документації; опис процедури виконання топографо-геодезичних робіт (у разі їх 
виконання); заява виконавця робіт із землеустрою про дотримання ним обмежень, 
встановлених статтею 28 цього Закону. При виготовленні документації не враховані вимоги ІІ 
розділу Наказу Держкомзем України №376 «Про затвердження Інструкції про встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими 
знаками». Відсутній сертифікат на інженера землевпрорядника (ст. 26 ЗУ «Про землеустрій»). 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

57. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Лементі Олександрі Олександрівні 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської 
забудови, що розташована в с. Зарічне, вул. Молодіжна, 1, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321655803:00:000:0243, площею 0,1000 га 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії відмовити в зв’язку з тим, що не виконанні вимоги відповідно до ст. 29, 55 
Закону України «Про землеустрій». 

ВИРІШИЛИ: Відмовити  затвердженні гр. Лементі Олександрі Олександрівні технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської забудови, що 
розташована в с. Зарічне, вул. Молодіжна, 1, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська 
область, кадастровий номер 6321655803:00:000:0243, площею 0,1000 га 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

58. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Бабіч Марині Олександрівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та 
громадської забудови, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Сонячна, Чугуївського 
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(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:001:1018, 
площею 0,1143 га 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії відмовити в затвердженні проєкту землеустрою, а саме . не виконання вимог 
відповідно до ст. 29, 50 Закону України «Про землеустрій» відсутнє: використані 
розробником документи Державного фонду документації із землеустрою; використані 
розробником відомості Державного земельного кадастру; використана розробником 
затверджена містобудівна документація, а також викопіювання із такої документації;; заява 
виконавця робіт із землеустрою про дотримання ним обмежень, встановлених статтею 
28 цього Закону, відсутній витяг із відповідної містобудівної документації із зазначенням 
функціональної зони території, в межах якої розташована земельна ділянка, та обмежень у 
використанні території для містобудівних потреб. 

ВИРІШИЛИ Відмовити в затвердженні гр. Бабіч Марині Олександрівні проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської 
забудови, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Сонячна, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:001:1018, площею 0,1143 га в 
зв’язку з не виконанням вимог відповідно до ст. 29, 50 Закону України «Про землеустрій» 
відсутнє: використані розробником документи Державного фонду документації із 
землеустрою; використані розробником відомості Державного земельного кадастру; 
використана розробником затверджена містобудівна документація, а також викопіювання із 
такої документації;; заява виконавця робіт із землеустрою про дотримання ним обмежень, 
встановлених статтею 28 цього Закону, відсутній витяг із відповідної містобудівної 
документації із зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована 
земельна ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

59. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Шатковському Анатолію Олександровичу 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення обслуговування 
господарських будівель, із земель іншого сільськогосподарського призначення (не 
сільськогосподарські угіддя (вид угідь - землі під господарськими будівлями і дворами), 
кадастровий номер 63216884401:00:000:0154 , площею 0,8109 га, що розташована в с. 
Хотімля, вул. Шевченко, на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, 
Харківської області, для подальшої передачі в оренду. 
ВИСТУПИВ:  депутат Шатковський А.О., який заявив, що з даного питання голосувати не 
буде – конфлікт інтересів. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення та надати дозвіл на оформлення права 
оренди 7% на 15 років 

ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Шатковському Анатолію Олександровичу проєкт землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення обслуговування господарських будівель, із 
земель іншого сільськогосподарського призначення (не сільськогосподарські угіддя (вид 
угідь - землі під господарськими будівлями і дворами), кадастровий номер 
63216884401:00:000:0154 , площею 0,8109 га, що розташована в с. Хотімля, вул. Шевченко, 
на території Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 
подальшої передачі в оренду та надати дозвіл на оформлення права оренди 7% на 15 років. 

Рішення прийнято 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#n251
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#n251
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Голосували:  поіменне голосування  додається 

60. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Бірюковій Леніні Борисівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із 
земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська 
область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0126, площею 0,0761 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії утриматися в  затвердженні проєкту землеустрою в зв’язку з тим, що дана 
земельна ділянка не знаходиться у комунальній  власності Старосалтівської селищної ради, 
так як відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з Вовчанською РДА у зв’язку з 
ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови Верховної ради України №807-IX 

від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та п.24 перехідних положень ЗКУ 
право власності земельної ділянки не зареєстрована за селищною радою, а таж Ухвали 
Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на дану земельну ділянку накладено 
арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна ділянка являється речовим доказом у 
кримінальному провадженні №4021000000000511 від 10.03.2021року. 
. 

ВИРІШИЛИ: Утриматися у затвердженні гр. Бірюковій Леніні Борисівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із 
земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська 
область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0126, площею 0,0761 га. в зв’язку з тим, що 
дана земельна ділянка не знаходиться у комунальній  власності Старосалтівської селищної 
ради, так як відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з Вовчанською РДА у 
зв’язку з ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови Верховної ради України 
№807-IX від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та п.24 перехідних 
положень ЗКУ право власності земельної ділянки не зареєстрована за селищною радою, а таж 
Ухвали Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на дану земельну ділянку 
накладено арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна ділянка являється речовим 
доказом у кримінальному провадженні №4021000000000511 від 10.03.2021року. 
Рішення  не прийнято  

Голосували:  поіменне голосування  додається 

61. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Чепель Тетяні Всеволодівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із 
земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська 
область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0058, площею 0,0800 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії утриматися в затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для індивідуального дачного будівництва із земель рекреаційного призначення, що 
розташована за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 
6321688400:01:000:0058, площею 0,0800 га. в зв’язку з тим, що дана земельна ділянка не 
знаходиться у комунальній  власності Старосалтівської селищної ради, так як відсутні акти 
приймання передачі земельної ділянки з Вовчанською РДА у зв’язку з ліквідацією 
Вовчанського району відповідно до постанови Верховної ради України №807-IX від 
17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та п.24 перехідних положень ЗКУ право 
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власності земельної ділянки не зареєстрована за селищною радою, а таж Ухвали Печерського 
районного міста Києва від 27.07.2021року.на дану земельну ділянку накладено арешт 
відповідно до ст.98 КПК України так як земельна ділянка являється речовим доказом у 
кримінальному провадженні №4021000000000511 від 10.03.2021року. 
ВИРІШИЛИ: Утриматися у затвердженні проєкту землеустрою гр. Бірюковій Леніні 
Борисівні в зв’язку з тим, що дана земельна ділянка не знаходиться у комунальній  власності 
Старосалтівської селищної ради, так як відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з 
Вовчанською РДА у зв’язку з ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови 
Верховної ради України №807-IX від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та 
п.24 перехідних положень ЗКУ право власності земельної ділянки не зареєстрована за 
селищною радою, а таж Ухвали Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на 
дану земельну ділянку накладено арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна 
ділянка являється речовим доказом у кримінальному провадженні №4021000000000511 від 
10.03.2021року. 
Рішення  не прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

62. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Кончєвій Вікторії Станіславівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із 
земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська 
область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0090, площею 0,0800 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії утриматися в затвердженні проєкту землеустрою в зв’язку з тим, дана 
земельна ділянка не знаходиться у комунальній  власності Старосалтівської селищної ради, 
так як відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з Вовчанською РДА у зв’язку з 
ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови Верховної ради України №807-IX 

від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та п.24 перехідних положень ЗКУ 
право власності земельної ділянки не зареєстрована за селищною радою, а таж Ухвали 
Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на дану земельну ділянку накладено 
арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна ділянка являється речовим доказом у 
кримінальному провадженні №4021000000000511 від 10.03.2021року  

ВИРІШИЛИ: Утриматися у затвердженні проєкту землеустрою гр. Кончєвій Вікторії 
Станіславівні в зв’язку з тим, дана земельна ділянка не знаходиться у комунальній  власності 
Старосалтівської селищної ради, так як відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з 
Вовчанською РДА у зв’язку з ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови 
Верховної ради України №807-IX від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та 
п.24 перехідних положень ЗКУ право власності земельної ділянки не зареєстрована за 
селищною радою, а таж Ухвали Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на 
дану земельну ділянку накладено арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна 
ділянка являється речовим доказом у кримінальному провадженні №4021000000000511 від 
10.03.2021року  
 Рішення  не прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

63. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. В’ялій Валентині Григорівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із 
земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська 
область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0091, площею 0,0800 га. 
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СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії утриматися в затвердженні проєкту землеустрою в зв’язку з тим, дана 
земельна ділянка не знаходиться у комунальній  власності Старосалтівської селищної ради, 
так як відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з Вовчанською РДА у зв’язку з 
ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови Верховної ради України №807-IX 

від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та п.24 перехідних положень ЗКУ 
право власності земельної ділянки не зареєстрована за селищною радою, а таж Ухвали 
Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на дану земельну ділянку накладено 
арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна ділянка являється речовим доказом у 
кримінальному провадженні №4021000000000511 від 10.03.2021року  
ВИРІШИЛИ: Утриматися у затвердженні проєкту землеустрою гр. В’ялій Валентині 
Григорівні в зв’язку з тим, дана земельна ділянка не знаходиться у комунальній  власності 
Старосалтівської селищної ради, так як відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з 
Вовчанською РДА у зв’язку з ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови 
Верховної ради України №807-IX від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та 
п.24 перехідних положень ЗКУ право власності земельної ділянки не зареєстрована за 
селищною радою, а таж Ухвали Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на 
дану земельну ділянку накладено арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна 
ділянка являється речовим доказом у кримінальному провадженні №4021000000000511 від 
10.03.2021року 

 Рішення  не прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

64. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Скрипнику Віктору Олександровичу 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, 
Харківська область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0119, площею 0,0800 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії утриматися в затвердженні проєкту землеустрою в зв’язку з тим, дана земельна 
ділянка не знаходиться у комунальній  власності Старосалтівської селищної ради, так як 
відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з Вовчанською РДА у зв’язку з 
ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови Верховної ради України №807-IX 

від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та п.24 перехідних положень ЗКУ 
право власності земельної ділянки не зареєстрована за селищною радою, а таж Ухвали 
Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на дану земельну ділянку накладено 
арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна ділянка являється речовим доказом у 
кримінальному провадженні №4021000000000511 від 10.03.2021року 

ВИРІШИЛИ: Утриматися у затвердженні проєкту землеустрою гр. Скрипнику Віктору 
Олександровичу в зв’язку з тим, дана земельна ділянка не знаходиться у комунальній  
власності Старосалтівської селищної ради, так як відсутні акти приймання передачі земельної 
ділянки з Вовчанською РДА у зв’язку з ліквідацією Вовчанського району відповідно до 
постанови Верховної ради України №807-IX від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію 
районів, та п.24 перехідних положень ЗКУ право власності земельної ділянки не 
зареєстрована за селищною радою, а таж Ухвали Печерського районного міста Києва від 
27.07.2021року.на дану земельну ділянку накладено арешт відповідно до ст.98 КПК України 
так як земельна ділянка являється речовим доказом у кримінальному провадженні 
№4021000000000511 від 10.03.2021року 



24 

 

Рішення  не прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

65. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Мандрик Олені Олександрівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із 
земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0095, площею 0,0800 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії утриматися в затвердженні проєкту землеустрою в зв’язку з тим, дана земельна 
ділянка не знаходиться у комунальній  власності Старосалтівської селищної ради, так як 
відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з Вовчанською РДА у зв’язку з 
ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови Верховної ради України №807-IX 

від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та п.24 перехідних положень ЗКУ 
право власності земельної ділянки не зареєстрована за селищною радою, а таж Ухвали 
Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на дану земельну ділянку накладено 
арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна ділянка являється речовим доказом у 
кримінальному провадженні №4021000000000511 від 10.03.2021року 

ВИРІШИЛИ: Утриматися у затвердженні проєкту землеустрою гр. Мандрик Олені 
Олександрівні в зв’язку з тим, дана земельна ділянка не знаходиться у комунальній  власності 
Старосалтівської селищної ради, так як відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з 
Вовчанською РДА у зв’язку з ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови 
Верховної ради України №807-IX від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та 
п.24 перехідних положень ЗКУ право власності земельної ділянки не зареєстрована за 
селищною радою, а таж Ухвали Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на дану 
земельну ділянку накладено арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна ділянка 
являється речовим доказом у кримінальному провадженні №4021000000000511 від 
10.03.2021року 

Рішення   не прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

66. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Новікову Владиславу Ігоровичу проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із 
земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська 
область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0089, площею 0,0800 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії утриматися в затвердженні проєкту землеустрою в зв’язку з тим, дана земельна 
ділянка не знаходиться у комунальній  власності Старосалтівської селищної ради, так як 
відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з Вовчанською РДА у зв’язку з 
ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови Верховної ради України №807-IX 

від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та п.24 перехідних положень ЗКУ 
право власності земельної ділянки не зареєстрована за селищною радою, а таж Ухвали 
Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на дану земельну ділянку накладено 
арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна ділянка являється речовим доказом у 
кримінальному провадженні №4021000000000511 від 10.03.2021року 

ВИРІШИЛИ: Утриматися у затвердженні проєкту землеустрою гр. Новікову Владиславу 
Ігоровичу в зв’язку з тим, дана земельна ділянка не знаходиться у комунальній  власності 
Старосалтівської селищної ради, так як відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з 
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Вовчанською РДА у зв’язку з ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови 
Верховної ради України №807-IX від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та 
п.24 перехідних положень ЗКУ право власності земельної ділянки не зареєстрована за 
селищною радою, а таж Ухвали Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на 
дану земельну ділянку накладено арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна 
ділянка являється речовим доказом у кримінальному провадженні №4021000000000511 від 
10.03.2021року 

 Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

67. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Сенченку Руслану Миколайовичу 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, 
Харківська область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0096, площею 0,0800 га 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії утриматися в затвердженні проєкту землеустрою в зв’язку з тим, дана 
земельна ділянка не знаходиться у комунальній  власності Старосалтівської селищної ради, 
так як відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з Вовчанською РДА у зв’язку з 
ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови Верховної ради України №807-IX 

від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та п.24 перехідних положень ЗКУ 
право власності земельної ділянки не зареєстрована за селищною радою, а таж Ухвали 
Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на дану земельну ділянку накладено 
арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна ділянка являється речовим доказом у 
кримінальному провадженні №4021000000000511 від 10.03.2021року 

ВИРІШИЛИ: Утриматися у затвердженні проєкту землеустрою гр. Сенченку Руслану 
Миколайовичу в зв’язку з тим, дана земельна ділянка не знаходиться у комунальній  
власності Старосалтівської селищної ради, так як відсутні акти приймання передачі земельної 
ділянки з Вовчанською РДА у зв’язку з ліквідацією Вовчанського району відповідно до 
постанови Верховної ради України №807-IX від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію 
районів, та п.24 перехідних положень ЗКУ право власності земельної ділянки не 
зареєстрована за селищною радою, а таж Ухвали Печерського районного міста Києва від 
27.07.2021року.на дану земельну ділянку накладено арешт відповідно до ст.98 КПК України 
так як земельна ділянка являється речовим доказом у кримінальному провадженні 
№4021000000000511 від 10.03.2021року 

Рішення не  прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

68. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Поліщуку Роману Всеволодовичу проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із 
земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська 
область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0124, площею 0,0800 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії утриматися в затвердженні проєкту землеустрою в зв’язку з тим, дана земельна 
ділянка не знаходиться у комунальній  власності Старосалтівської селищної ради, так як 
відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з Вовчанською РДА у зв’язку з 
ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови Верховної ради України №807-IX 

від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та п.24 перехідних положень ЗКУ 
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право власності земельної ділянки не зареєстрована за селищною радою, а таж Ухвали 
Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на дану земельну ділянку накладено 
арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна ділянка являється речовим доказом у 
кримінальному провадженні №4021000000000511 від 10.03.2021року 

ВИРІШИЛИ: Утриматися у затвердженні проєкту землеустрою гр. Поліщуку Роману 
Всеволодовичу в зв’язку з тим, дана земельна ділянка не знаходиться у комунальній  власності 
Старосалтівської селищної ради, так як відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з 
Вовчанською РДА у зв’язку з ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови 
Верховної ради України №807-IX від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та 
п.24 перехідних положень ЗКУ право власності земельної ділянки не зареєстрована за 
селищною радою, а таж Ухвали Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на дану 
земельну ділянку накладено арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна ділянка 
являється речовим доказом у кримінальному провадженні №4021000000000511 від 
10.03.2021року 

Рішення  не прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

69. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Веприцькій Людмилі Микитівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із 
земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0122, площею 0,0761 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії утриматися в затвердженні проєкту землеустрою в зв’язку з тим, дана земельна 
ділянка не знаходиться у комунальній  власності Старосалтівської селищної ради, так як 
відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з Вовчанською РДА у зв’язку з 
ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови Верховної ради України №807-IX 

від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та п.24 перехідних положень ЗКУ 
право власності земельної ділянки не зареєстрована за селищною радою, а таж Ухвали 
Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на дану земельну ділянку накладено 
арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна ділянка являється речовим доказом у 
кримінальному провадженні №4021000000000511 від 10.03.2021року 

ВИРІШИЛИ: Утриматися у затвердженні проєкту землеустрою гр. Веприцькій Людмилі 
Микитівні в зв’язку з тим, дана земельна ділянка не знаходиться у комунальній  власності 
Старосалтівської селищної ради, так як відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з 
Вовчанською РДА у зв’язку з ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови 
Верховної ради України №807-IX від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та 
п.24 перехідних положень ЗКУ право власності земельної ділянки не зареєстрована за 
селищною радою, а таж Ухвали Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на дану 
земельну ділянку накладено арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна ділянка 
являється речовим доказом у кримінальному провадженні №4021000000000511 від 
10.03.2021року 

Рішення не прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

70. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Веприцькій Олені Юріївні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із 
земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0127, площею 0,0761 га. 
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СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії утриматися в затвердженні проєкту землеустрою в зв’язку з тим, дана земельна 
ділянка не знаходиться у комунальній  власності Старосалтівської селищної ради, так як 
відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з Вовчанською РДА у зв’язку з 
ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови Верховної ради України №807-IX 

від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та п.24 перехідних положень ЗКУ 
право власності земельної ділянки не зареєстрована за селищною радою, а таж Ухвали 
Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на дану земельну ділянку накладено 
арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна ділянка являється речовим доказом у 
кримінальному провадженні №4021000000000511 від 10.03.2021року 

ВИРІШИЛИ: Утриматися у затвердженні проєкту землеустрою гр. Веприцькій Олені Юріївні 
в зв’язку з тим, дана земельна ділянка не знаходиться у комунальній  власності 
Старосалтівської селищної ради, так як відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з 
Вовчанською РДА у зв’язку з ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови 
Верховної ради України №807-IX від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та 
п.24 перехідних положень ЗКУ право власності земельної ділянки не зареєстрована за 
селищною радою, а таж Ухвали Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на дану 
земельну ділянку накладено арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна ділянка 
являється речовим доказом у кримінальному провадженні №4021000000000511 від 
10.03.2021року 

Рішення не  прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

71. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Веприцькій Тетяні Аркадіївні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із 
земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321688400:01:000:0128, площею 0,0761 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії утриматися в затвердженні проєкту землеустрою в зв’язку з тим, дана земельна 
ділянка не знаходиться у комунальній  власності Старосалтівської селищної ради, так як 
відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з Вовчанською РДА у зв’язку з 
ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови Верховної ради України №807-IX 

від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та п.24 перехідних положень ЗКУ 
право власності земельної ділянки не зареєстрована за селищною радою, а таж Ухвали 
Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на дану земельну ділянку накладено 
арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна ділянка являється речовим доказом у 
кримінальному провадженні №4021000000000511 від 10.03.2021року 

ВИРІШИЛИ: Утриматися у затвердженні проєкту землеустрою гр. Веприцькій Тетяні 
Аркадіївні в зв’язку з тим, дана земельна ділянка не знаходиться у комунальній  власності 
Старосалтівської селищної ради, так як відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з 
Вовчанською РДА у зв’язку з ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови 
Верховної ради України №807-IX від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та 
п.24 перехідних положень ЗКУ право власності земельної ділянки не зареєстрована за 
селищною радою, а таж Ухвали Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на дану 
земельну ділянку накладено арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна ділянка 
являється речовим доказом у кримінальному провадженні №4021000000000511 від 
10.03.2021року 
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Рішення   не  прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

72. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Ніжегородцевій Олександрі Олексіївні 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, 
Харківська область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0115, площею 0,0800 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії утриматися в затвердженні проєкту землеустрою в зв’язку з тим, дана земельна 
ділянка не знаходиться у комунальній  власності Старосалтівської селищної ради, так як 
відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з Вовчанською РДА у зв’язку з 
ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови Верховної ради України №807-IX 

від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та п.24 перехідних положень ЗКУ 
право власності земельної ділянки не зареєстрована за селищною радою, а таж Ухвали 
Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на дану земельну ділянку накладено 
арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна ділянка являється речовим доказом у 
кримінальному провадженні №4021000000000511 від 10.03.2021року 

ВИРІШИЛИ: Утриматися у затвердженні проєкту землеустрою гр. Ніжегородцевій Олександрі 
Олексіївні в зв’язку з тим, дана земельна ділянка не знаходиться у комунальній  власності 
Старосалтівської селищної ради, так як відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з 
Вовчанською РДА у зв’язку з ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови 
Верховної ради України №807-IX від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та 
п.24 перехідних положень ЗКУ право власності земельної ділянки не зареєстрована за 
селищною радою, а таж Ухвали Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на дану 
земельну ділянку накладено арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна ділянка 
являється речовим доказом у кримінальному провадженні №4021000000000511 від 
10.03.2021року 

Рішення  не  прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

73. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Бірюковій Інні Віталіївні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із 
земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська 
область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0116, площею 0,0800 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії утриматися в затвердженні проєкту землеустрою в зв’язку з тим, дана земельна 
ділянка не знаходиться у комунальній  власності Старосалтівської селищної ради, так як 
відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з Вовчанською РДА у зв’язку з 
ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови Верховної ради України №807-IX 

від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та п.24 перехідних положень ЗКУ 
право власності земельної ділянки не зареєстрована за селищною радою, а таж Ухвали 
Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на дану земельну ділянку накладено 
арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна ділянка являється речовим доказом у 
кримінальному провадженні №4021000000000511 від 10.03.2021року 

ВИРІШИЛИ: Утриматися у затвердженні проєкту землеустрою гр. Бірюковій Інні Віталіївні в 
зв’язку з тим, дана земельна ділянка не знаходиться у комунальній  власності Старосалтівської 
селищної ради, так як відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з Вовчанською РДА 
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у зв’язку з ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови Верховної ради України 
№807-IX від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та п.24 перехідних положень 
ЗКУ право власності земельної ділянки не зареєстрована за селищною радою, а таж Ухвали 
Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на дану земельну ділянку накладено 
арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна ділянка являється речовим доказом у 
кримінальному провадженні №4021000000000511 від 10.03.2021року 

Рішення не прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається. 

74. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Веприцькій Наталії Анатоліївні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із 
земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська 
область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0117, площею 0,0761 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії утриматися в затвердженні проєкту землеустрою в зв’язку з тим, дана 
земельна ділянка не знаходиться у комунальній  власності Старосалтівської селищної ради, 
так як відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з Вовчанською РДА у зв’язку з 
ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови Верховної ради України №807-IX 

від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та п.24 перехідних положень ЗКУ 
право власності земельної ділянки не зареєстрована за селищною радою, а таж Ухвали 
Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на дану земельну ділянку накладено 
арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна ділянка являється речовим доказом у 
кримінальному провадженні №4021000000000511 від 10.03.2021року 

ВИРІШИЛИ: Утриматися у затвердженні проєкту землеустрою гр. Бірюковій Інні Віталіївні в 
зв’язку з тим, дана земельна ділянка не знаходиться у комунальній  власності 
Старосалтівської селищної ради, так як відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з 
Вовчанською РДА у зв’язку з ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови 
Верховної ради України №807-IX від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та 
п.24 перехідних положень ЗКУ право власності земельної ділянки не зареєстрована за 
селищною радою, а таж Ухвали Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на 
дану земельну ділянку накладено арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна 
ділянка являється речовим доказом у кримінальному провадженні №4021000000000511 від 
10.03.2021року 

Рішення   не  прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

75. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Веприцькому Євгену Миколайовичу 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, 
Харківська область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0119, площею 0,0761 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії утриматися в затвердженні проєкту землеустрою в зв’язку з тим, дана 
земельна ділянка не знаходиться у комунальній  власності Старосалтівської селищної ради, 
так як відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з Вовчанською РДА у зв’язку з 
ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови Верховної ради України №807-IX 

від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та п.24 перехідних положень ЗКУ 
право власності земельної ділянки не зареєстрована за селищною радою, а таж Ухвали 
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Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на дану земельну ділянку накладено 
арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна ділянка являється речовим доказом у 
кримінальному провадженні №4021000000000511 від 10.03.2021року 

ВИРІШИЛИ: Утриматися у затвердженні проєкту землеустрою гр. Веприцькому Євгену 
Миколайовичу в зв’язку з тим, дана земельна ділянка не знаходиться у комунальній  
власності Старосалтівської селищної ради, так як відсутні акти приймання передачі земельної 
ділянки з Вовчанською РДА у зв’язку з ліквідацією Вовчанського району відповідно до 
постанови Верховної ради України №807-IX від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію 
районів, та п.24 перехідних положень ЗКУ право власності земельної ділянки не 
зареєстрована за селищною радою, а таж Ухвали Печерського районного міста Києва від 
27.07.2021року.на дану земельну ділянку накладено арешт відповідно до ст.98 КПК України 
так як земельна ділянка являється речовим доказом у кримінальному провадженні 
№4021000000000511 від 10.03.2021року 

Рішення  не  прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

76. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Бірюкову Олександру Вікторовичу 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 
будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, 
Харківська область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0125, площею 0,0761 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії утриматися в затвердженні проєкту землеустрою в зв’язку з тим, дана 
земельна ділянка не знаходиться у комунальній  власності Старосалтівської селищної ради, 
так як відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з Вовчанською РДА у зв’язку з 
ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови Верховної ради України №807-IX 

від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та п.24 перехідних положень ЗКУ 
право власності земельної ділянки не зареєстрована за селищною радою, а таж Ухвали 
Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на дану земельну ділянку накладено 
арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна ділянка являється речовим доказом у 
кримінальному провадженні №4021000000000511 від 10.03.2021року 

ВИРІШИЛИ: Утриматися у затвердженні проєкту землеустрою гр. Бірюкову Олександру 
Вікторовичу в зв’язку з тим, дана земельна ділянка не знаходиться у комунальній  власності 
Старосалтівської селищної ради, так як відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з 
Вовчанською РДА у зв’язку з ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови 
Верховної ради України №807-IX від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та 
п.24 перехідних положень ЗКУ право власності земельної ділянки не зареєстрована за 
селищною радою, а таж Ухвали Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на 
дану земельну ділянку накладено арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна 
ділянка являється речовим доказом у кримінальному провадженні №4021000000000511 від 
10.03.2021року 

Рішення не  прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

77. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Плюшко Валентині Михайлівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із 
земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська 
область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0121, площею 0,0761 га. 
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СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії утриматися в затвердженні проєкту землеустрою в зв’язку з тим, дана 
земельна ділянка не знаходиться у комунальній  власності Старосалтівської селищної ради, 
так як відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з Вовчанською РДА у зв’язку з 
ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови Верховної ради України №807-IX 

від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та п.24 перехідних положень ЗКУ 
право власності земельної ділянки не зареєстрована за селищною радою, а таж Ухвали 
Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на дану земельну ділянку накладено 
арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна ділянка являється речовим доказом у 
кримінальному провадженні №4021000000000511 від 10.03.2021року 

ВИРІШИЛИ: Утриматися у затвердженні проєкту землеустрою гр. Плюшко Валентині 
Михайлівні в зв’язку з тим, дана земельна ділянка не знаходиться у комунальній  власності 
Старосалтівської селищної ради, так як відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з 
Вовчанською РДА у зв’язку з ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови 
Верховної ради України №807-IX від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та 
п.24 перехідних положень ЗКУ право власності земельної ділянки не зареєстрована за 
селищною радою, а таж Ухвали Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на 
дану земельну ділянку накладено арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна 
ділянка являється речовим доказом у кримінальному провадженні №4021000000000511 від 
10.03.2021року 

Рішення не  прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

78. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Скрипник Катерині Андріївні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із 
земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська 
область, кадастровий номер 6321688400:01:000:0126, площею 0,0761 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії утриматися в затвердженні проєкту землеустрою в зв’язку з тим, дана 
земельна ділянка не знаходиться у комунальній  власності Старосалтівської селищної ради, 
так як відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з Вовчанською РДА у зв’язку з 
ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови Верховної ради України №807-IX 

від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та п.24 перехідних положень ЗКУ 
право власності земельної ділянки не зареєстрована за селищною радою, а таж Ухвали 
Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на дану земельну ділянку накладено 
арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна ділянка являється речовим доказом у 
кримінальному провадженні №4021000000000511 від 10.03.2021року 

ВИРІШИЛИ: Утриматися у затвердженні проєкту землеустрою гр. Скрипник Катерині 
Андріївні в зв’язку з тим, дана земельна ділянка не знаходиться у комунальній  власності 
Старосалтівської селищної ради, так як відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з 
Вовчанською РДА у зв’язку з ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови 
Верховної ради України №807-IX від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та 
п.24 перехідних положень ЗКУ право власності земельної ділянки не зареєстрована за 
селищною радою, а таж Ухвали Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на 
дану земельну ділянку накладено арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна 
ділянка являється речовим доказом у кримінальному провадженні №4021000000000511 від 
10.03.2021року 
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Рішення  не  прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

79. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання дозволу гр.. Шебановій Ларисі Станіславівні на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, 
орієнтовною площею 0,1000 га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Перемоги, 50. 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Шебановій Ларисі Станіславівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною площею 0,1000 
га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Перемоги, 50. Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

80. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання дозволу гр. Бірюкову Ігорю Анатолійовичу на 
виготовлення проєкту 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. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії утриматися в затвердженні проєкту землеустрою в зв’язку з тим, дана 
земельна ділянка не знаходиться у комунальній  власності Старосалтівської селищної ради, 
так як відсутні акти приймання передачі земельної ділянки з Вовчанською РДА у зв’язку з 
ліквідацією Вовчанського району відповідно до постанови Верховної ради України №807-IX 

від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію районів, та п.24 перехідних положень ЗКУ 
право власності земельної ділянки не зареєстрована за селищною радою, а таж Ухвали 
Печерського районного міста Києва від 27.07.2021року.на дану земельну ділянку накладено 
арешт відповідно до ст.98 КПК України так як земельна ділянка являється речовим доказом у 
кримінальному провадженні №4021000000000511 від 10.03.2021року 

ВИРІШИЛИ: Утриматися у затвердженні проєкту землеустрою гр. Бірюкову Ігорю 
Анатолійовичу в зв’язку з тим, дана земельна ділянка не знаходиться у комунальній  
власності Старосалтівської селищної ради, так як відсутні акти приймання передачі земельної 
ділянки з Вовчанською РДА у зв’язку з ліквідацією Вовчанського району відповідно до 
постанови Верховної ради України №807-IX від 17.07.2020 року про утворення та ліквідацію 
районів, та п.24 перехідних положень ЗКУ право власності земельної ділянки не 
зареєстрована за селищною радою, а таж Ухвали Печерського районного міста Києва від 
27.07.2021року.на дану земельну ділянку накладено арешт відповідно до ст.98 КПК України 
так як земельна ділянка являється речовим доказом у кримінальному провадженні 
№4021000000000511 від 10.03.2021року 

Рішення  не  прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

81. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної 
ділянки гр. Александровій Олені Анатолівні для сінокосіння, кадастровий номер 
6321655800:00:001:0757, площею 0,06 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. 
Набережна,  Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області.  
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СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії відмовити Александровій Олені Анатолівні в наданні дозволу на укладення 
договору оренди земельної ділянки в зв’язку з тим, що не припинена дія попереднього 
договору оренди землі з фізичною особою яка померла, з виконавчим комітетом селищної 
ради  

ВИРІШИЛИ: Відмовити Александровій Олені Анатолівні в наданні дозволу на укладення 
договору оренди земельної ділянки в зв’язку з тим, що не припинена дія попереднього 
договору оренди землі з фізичною особою яка померла, з виконавчим комітетом селищної 
ради.  
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

82. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання дозволу гр. Калмикову Володимиру Васильовичу 
на виготовлення проєкту 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. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл  гр. Калмикову Володимиру Васильовичу на виготовлення 
проєкту 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. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

83. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання дозволу гр. Інюточкіній Ірині Олександрівні на 
виготовлення проєкту 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. 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл  гр. Інюточкіній Ірині Олександрівні на виготовлення проєкту 
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 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

84. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про розгляд звернення гр. Болгаріної Наталі Вікторівни на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для індивідуального 
дачного будівництва ,  орієнтовною площею 0,10 га  з кадастровим номером 
6321688400:01:001:0054, яка знаходиться за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області. 
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СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл  гр. Болгаріній Наталі Вікторівні на виготовлення проєкту 
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 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

85. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про розгляд звернення гр. Поваляйло Сергію Олександровичу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 
індивідуального дачного будівництва ,  орієнтовною площею 0,10 га з кадастровим номером 
6321688400:01:001:0054, яка знаходиться за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл  гр. Поваляйло Сергію Олександровичу на виготовлення проєкту 
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 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

86. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про розгляд звернення гр. Шевченко Юлії Іванівні на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для індивідуального 
дачного будівництва ,  орієнтовною площею 0,10 га з кадастровим номером 
6321688400:01:001:0054, яка знаходиться за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл  гр. Шевченко Юлії Іванівні на виготовлення проєкту 
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 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

87. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання дозволу гр. Миколюк Віктору Миколайовичу на 
виготовлення проєкту 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. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії відмовити в наданні дозволу гр. Миколюк Віктору Миколайовичу на 
виготовлення проєкту землеустрою в зв’язку з відсутністю документів підтверджуючих право 
власності на будівлі, які розташовані на ділянці відповідно до ст. 120 ЗКУ, та не виконання 
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вимог ст. 118 ЗКУ відсутнє погодження землекористувача (у разі вилучення земельної 
ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб). 
ВИРІШИЛИ: Відмовити в наданні дозволу гр. Миколюк Віктору Миколайовичу на 
виготовлення проєкту землеустрою в зв’язку з відсутністю документів підтверджуючих право 
власності на будівлі, які розташовані на ділянці відповідно до ст. 120 ЗКУ, та не виконання 
вимог ст. 118 ЗКУ відсутнє погодження землекористувача (у разі вилучення земельної 
ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб). 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

88. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про скасування рішення Старосалтівської сільської ради Десята 
сесія XХІІІ скликання від 29 грудня 1999року «Про надання гр. Білай Наталі Іванівні в 
постійне користування для ведення особистого підсобного господарства земельної ділянки», 
площею 1,00 га, що розташована на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення  
ВИРІШИЛИ: Скасувати рішення Старосалтівської сільської ради Х сесія XХІІІ скликання від 
29 грудня 1999року «Про надання гр. Білай Наталі Іванівні в постійне користування для 
ведення особистого підсобного господарства земельної ділянки», площею 1,00 га, що 
розташована на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

89. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про скасування рішення Старосалтівської сільської ради Х сесія 
XХІІІ скликання від 29 грудня 1999року «Про надання гр. Лапіній Любов Павлівні в постійне 
користування для ведення особистого підсобного господарства земельної ділянки», площею 
1,00 га, що розташована на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення  
ВИРІШИЛИ: Скасувати рішення Старосалтівської сільської ради Х сесія XХІІІ скликання від 
29 грудня 1999року «Про надання гр. Лапіній Любов Павлівні в постійне користування для 
ведення особистого підсобного господарства земельної ділянки», площею 1,00 га, що 
розташована на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області.. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

90. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про скасування рішення Старосалтівської сільської ради Десята 
сесія XХІІІ скликання від 29 грудня 1999року «Про надання гр.. Пономарьовій Любові 
Дмитрівні в постійне користування для ведення особистого підсобного господарства 
земельної ділянки», площею 1,00 га, що розташована на території Старосалтівської селищної 
ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення  
ВИРІШИЛИ: Скасувати рішення  Старосалтівської сільської ради Десята сесія XХІІІ 
скликання від 29 грудня 1999року «Про надання гр.. Пономарьовій Любові Дмитрівні в 
постійне користування для ведення особистого підсобного господарства земельної ділянки», 
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площею 1,00 га, що розташована на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

91. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання гр. Стьопіній Вірі Дмитрівні дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,1398 га, розташованої в с. 
Зарічне, вул. Гагаріна, 25 на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

ВИСТУПИВ: депутат Бернацький О.І, який заявив про те, що голосувати з даного питання не 
буде через конфлікт інтересів. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати гр. Стьопіній Вірі Дмитрівні дозвіл на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, орієнтовною площею 0,1398 га, розташованої в с. Зарічне, вул. Гагаріна, 25 на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність 

.Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

92. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання гр. Запарі Юрію Олексійовичу дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,000 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати гр. Запарі Юрію Олексійовичу дозвіл на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, орієнтовною площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

93. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання гр. Маймуліну Артему Геннадійовичу дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,000 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати гр. Маймуліну Артему Геннадійовичу дозвіл на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, орієнтовною площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність 

Рішення прийнято 
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Голосували:  поіменне голосування  додається 

94. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання гр. Варфоломієвій Наталі Вадимівні дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва, орієнтовною площею 0,060 га, що розташована в садівничому 
товаристві «Женьшень», ділянка №370 на території Старосалтівської селищної ради 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі земельну 
ділянку в приватну власність. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії відмовити в наданні дозволу в зв’язку з невідповідністю місця розташування 
об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме 
згідно наданого графічного матеріалу земельна ділянка не входить до кадастрового номеру 
6321655800:05:001:1721 тобто за межами земельної ділянки комунальної власності 
(знаходиться на землях державної власності), відповідно до Ст.12, 122 ЗКУ не є 
повноваженням селищної ради. ПОВТОРНО 06.2020року. Ст. 8 ЗУ «Про звернення 
громадян» не підлягає розгляду. 
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Варфоломієвій Наталі Вадимівні в наданні дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва, орієнтовною площею 0,060 га, що розташована в садівничому 
товаристві «Женьшень», ділянка №370в зв’язку з невідповідністю місця розташування об'єкта 
вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме згідно 
наданого графічного матеріалу земельна ділянка не входить до кадастрового номеру 

6321655800:05:001:1721 тобто за межами земельної ділянки комунальної власності 
(знаходиться на землях державної власності), відповідно до Ст.12, 122 ЗКУ не є 
повноваженням селищної ради. ПОВТОРНО 06.2020року. Ст. 8 ЗУ «Про звернення 
громадян» не підлягає розгляду. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

95. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання гр. Абрамченко Ігорю Михайловичу дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земельної ділянки кадастровий номер 
6321688400:02:002:0278, орієнтовною площею 1,000 га, розташованої за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати гр. Абрамченко Ігорю Михайловичу дозвіл на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, за рахунок земельної ділянки кадастровий номер 6321688400:02:002:0278, 
орієнтовною площею 1,000 га, розташованої за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

96. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання гр. Шатковській Інні Вікторівні дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земельної ділянки кадастровий номер 
6321688400:02:002:0278, орієнтовною площею 1,400 га, розташованої за межами населених 
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пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

ВИСТУПИВ: депутат Шатковський А.О., який заявив про те, що голосувати з даного питання 
не буде через конфлікт інтересів. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати гр. Шатковській Інні Вікторівні дозвіл на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, за рахунок земельної ділянки кадастровий номер 6321688400:02:002:0278, 

орієнтовною площею 1,400 га, розташованої за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

97. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання гр. Берченко Сергію Олександровичу дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,15 га, розташованої в с. 
Шестакове, вул. Вільховатка, 19 на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати гр. Берченко Сергію Олександровичу дозвіл на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, орієнтовною площею 0,15 га, розташованої в с. Шестакове, вул. Вільховатка, 
19 на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

98. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання дозволу гр.. Хохонік Катерині Валеріївні на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, 
орієнтовною площею 0,1000 га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 62, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати гр Хохонік Катерині Валеріївні дозвіл на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною площею 0,1000 
га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 62, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

Рішення  прийнято  
Голосували:  поіменне голосування  додається 

99. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання дозволу гр.. Носковій Яні Павлівні на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною площею 
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0,1000 га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 48А, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати гр Носковій Яні Павлівні дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною площею 0,1000 га, 
розташованої смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 48А, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

Рішення  прийнято  
Голосували:  поіменне голосування  додається 

100. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання дозволу гр.. Проскурніну Данилу Михайловичу 
на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, 
орієнтовною площею 0,1000 га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 60, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати гр Проскурніну Данилу Михайловичу дозвіл на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною площею 0,1000 
га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 60, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

Рішення  прийнято  
Голосували:  поіменне голосування  додається 

101. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання дозволу гр.. Лебединцеву Валерію Вікторовичу 
на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, 
орієнтовною площею 0,1000 га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 50, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати гр Лебединцеву Валерію Вікторовичу дозвіл на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною площею 0,1000 
га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 50, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

Рішення  прийнято  
Голосували:  поіменне голосування  додається 

102. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання дозволу гр.. Нагорній Вікторії Євгенівні на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, 
орієнтовною площею 0,1000 га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 114, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність 
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СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати гр Нагорній Вікторії Євгенівні дозвіл на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною площею 0,1000 
га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 114, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

103. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання дозволу гр.. Саєнко Олександру Анатолійовичу 
на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, 
орієнтовною площею 0,1000 га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 110, 

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

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати гр Саєнко Олександру Анатолійовичу дозвіл на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною площею 0,1000 
га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 110, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

104. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання дозволу гр. Коломієць Олексію Євгеновичу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, 
орієнтовною площею 0,1000 га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 108, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність 

ВИСТУПИВ: депутат Бойко О.В., який заявив про те, що голосувати з даного питання не буде 
через конфлікт інтересів. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати гр. Коломієць Олексію Євгеновичу дозвіл на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною площею 0,1000 
га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 108, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

105. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки гр. Бабій Оксані Володимирівні для індивідуального садівництва, 
кадастровий номер 6321655800:02:002:0021, площею 0,120 га, 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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СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бабій 
Оксані Володимирівні для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6321655800:02:002:0021, площею 0,120 га, що розташована за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

106. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Глазуновій Ірині Миколаївні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та 
громадської забудови, що розташована в с. Металівка,, вул. Археологічна, 12 Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655802:00:000:0313, 
площею 0,1500 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Глазуновій Ірині Миколаївні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) із земель житлової та громадської забудови, що розташована в с. Металівка,, вул. 
Археологічна, 12 Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 
6321655802:00:000:0313, площею 0,1500 га. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається. 
107. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Ахтирській Наталі Федорівні технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської забудови, що розташована в 
смт Старий Салтів, вул. Суворова, 36, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321655800:00:003:0333, площею 0,1362 га 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Ахтирській Наталі Федорівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської забудови, що розташована в 
смт Старий Салтів, вул. Суворова, 36, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська 
область, кадастровий номер 6321655800:00:003:0333, площею 0,1362 га 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається. 
108. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Махоніну Миколі Федоровичу проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (не сільськогосподарські угіддя 
(вид угідь - землі під господарськими будівлями і дворами), кадастровий номер 
6321655803:00:000:0340, площею 2,000 га, що розташована за межами населених пунктів, на 
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території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Махоніну Миколі Федоровичу щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення (не 
сільськогосподарські угіддя (вид угідь - землі під господарськими будівлями і дворами), 
кадастровий номер 6321655803:00:000:0340, 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. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається. 
109. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Слинько Олегу Михайловичу проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь - рілля), кадастровий 
номер 6321688400:02:001:0617, 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. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Слинько Олегу Михайловичу проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь - рілля), кадастровий номер 
6321688400:02:001:0617, 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. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

110. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Лазаренко Раїсі Григорівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, що розташована в с. Молодова, вул. Дружби, 34а Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321684401:00:000:0291, площею 0,2500 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Лазаренко Раїсі Григорівні проєкт землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, що розташована в с. 
Молодова, вул. Дружби, 34а Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321684401:00:000:0291, площею 0,2500 га. 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

111. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Ткаченко Юлії Петрівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із 
земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська 
область, кадастровий номер 6321655800:00:001:1002, площею 0,10 га. 
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СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія  

виносить дане питання на розгляд сесії 
Рішення  не прийнято ( не набрало кількості голосів) 
Голосували:  поіменне голосування  додається 

112. Знято з розгляду 

113. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання дозволу гр.. Савченко Сергію Івановичу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, 
орієнтовною площею 0,1000 га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 54, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр Савченко Сергію Івановичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною площею 0,1000 
га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 54, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власністьРішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

114. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання дозволу гр. Крамаровській Олені Олександрівні 
на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, 
орієнтовною площею 0,1000 га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 104, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр  Крамаровській Олені Олександрівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною площею 0,1000 
га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 104, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

115. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання дозволу гр.. Леонець Наталі Анатоліївні на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, 
орієнтовною площею 0,1000 га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 106, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр Леонець Наталі Анатоліївні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною площею 0,1000 
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га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 106, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

116. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання гр. Маслову Віталію Сергійовичу дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земельної ділянки кадастровий номер 
6321688400:02:0032:0173, 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 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр Маслову Віталію Сергійовичу  на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, за рахунок земельної ділянки кадастровий номер 6321688400:02:0032:0173, 
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 

 Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

117. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання гр. Маслову Сергію Івановичу дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земельної ділянки кадастровий номер 
6321688400:02:0032:0173, орієнтовною площею 1,400 га, розташованої за межами населених 
пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

СЛУХАЛИ: : секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл  гр. Маслову Сергію Івановичу  на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, за рахунок земельної ділянки кадастровий номер 6321688400:02:0032:0173, 
орієнтовною площею 1,400 га, розташованої за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

118. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання гр. Струк Олегу Івановичу дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,000 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати гр. Струк Олегу Івановичу дозвіл  на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, орієнтовною площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на 
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території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

119. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання гр. Стук Вадиму Івановичу дозволу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,000 га, розташованої за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати гр. Стук Вадиму Івановичу дозвіл  на виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 
орієнтовною площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

120. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації щодо поділу земельної ділянки кадастровий номер 6321655800:00:001:1024, 
площею 0,5000 га, яка розташована в смт. Старий Салтів, вул.. Лужанський шлях, 2-А, що 
перебуває в оренді ТОВ «Фонд розвитку вітрильного спорту» згідно договору оренди №25 
від 10.08.2021року, на 11 земельних ділянок, для подальшої укладення додаткової угоди 
Договору оренди на умовах діючого Договору оренди. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки кадастровий номер 6321655800:00:001:1024, площею 0,5000 га, яка розташована в смт. 
Старий Салтів, вул.. Лужанський шлях, 2-А, що перебуває в оренді ТОВ «Фонд розвитку 
вітрильного спорту» згідно договору оренди №25 від 10.08.2021року, на 11 земельних ділянок, 
для подальшої укладення додаткової угоди Договору оренди на умовах діючого Договору 
оренди. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

121. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земельної ділянки загального користування (місць громадського 
відпочинку), що знаходиться у власності Старосалтівської селищної ради, що розташована в 
смт Старий Салтів, вул. Набережна, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321655800:00:001:1034, площею 0,7000 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і 
встановлено, що висновок не відповідає місцю розташування ділянки. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити технічну документацію  із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки загального користування (місць громадського відпочинку), що знаходиться 
у власності Старосалтівської селищної ради, що розташована в смт Старий Салтів, вул. 
Набережна, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 
6321655800:00:001:1034, площею 0,7000 га. 
Рішення прийнято 
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Голосували:  поіменне голосування  додається 

122. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Голов’ячову Дмитру Олександровичу 
та гр. Черкашину Святославу Вячеславовичу проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 
6321655800:05:002:0114), гр. Голов’ячову Дмитру Олександровичу кадастровий номер 
6321655800:05:002:0124 , площею 2,000 га, гр. Черкашину Святославу Вячеславовичу 
кадастровий номер 6321655800:05:002:0123 , площею 2,000 га що розташовані за межами 
населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити проєкт землеустрою гр. Голов’ячову Дмитру Олександровичу та гр. 
Черкашину Святославу Вячеславовичу щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого сільськогосподарського господарства, із земель сільськогосподарського 
призначення за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:05:002:0114), гр. 
Голов’ячову Дмитру Олександровичу кадастровий номер 6321655800:05:002:0124 , площею 
2,000 га, гр. Черкашину Святославу Вячеславовичу кадастровий номер 
6321655800:05:002:0123 , площею 2,000 га що розташовані за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківської 
області, для подальшої передачі в приватну власність. 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

123. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Кугатову Роману Вікторовичу, гр. 
Обухову Петру Миколайовичу, Нужному Антону В’єтовичу , проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, 
із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земельної ділянки (кадастровий 
номер 6321655800:05:002:0114), гр. Кугатову Роману Вікторовичу кадастровий номер 
6321655800:05:002:0135 , площею 2,000 га, гр. Обухову Петру Миколайовичу кадастровий 
номер 6321655800:05:002:0136 , площею 2,000 га, Нужному Антону В’єтовичу, кадастровий 
номер 6321655800:05:002:0137 , площею 2,000 га, що розташовані за межами населених 
пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Кугатову Роману Вікторовичу, гр. Обухову Петру Миколайовичу, 
Нужному Антону В’єтовичу , проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель сільськогосподарського 
призначення за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:05:002:0114), гр. 
Кугатову Роману Вікторовичу кадастровий номер 6321655800:05:002:0135 , площею 2,000 га, 
гр. Обухову Петру Миколайовичу кадастровий номер 6321655800:05:002:0136 , площею 2,000 
га, Нужному Антону В’єтовичу, кадастровий номер 6321655800:05:002:0137 , площею 2,000 га, 
що розташовані за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) район, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність.. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 
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124. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Дриль В’ячеславу Миколайовичу та гр. 
Дриль Валентині Аркадіївні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель сільськогосподарського 
призначення за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:05:002:0114), гр. 
Дриль Вячеславу Миколайовичу кадастровий номер 6321655800:05:002:0121 , площею 2,000 
га, гр. Дриль Валентині Аркадіївні кадастровий номер 6321655800:05:002:0122 , площею 2,000 
га що розташовані за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) район, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Дриль В’ячеславу Миколайовичу та гр. Дриль Валентині 
Аркадіївні проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
сільськогосподарського господарства, із земель сільськогосподарського призначення за 
рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:05:002:0114), гр. Дриль В’ячеславу 
Миколайовичу кадастровий номер 6321655800:05:002:0121 , площею 2,000 га, гр. Дриль 
Валентині Аркадіївні кадастровий номер 6321655800:05:002:0122 , площею 2,000 га що 
розташовані за межами населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) район, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

125. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Токар Світлані Олександрівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в смт 
Старий Салтів, вул. Набережна, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:001:1023, 
площею 0,1430 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Токар Світлані Олександрівні проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в смт Старий Салтів, 
вул. Набережна, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:001:1023, площею 0,1430 га. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

126. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Петерімовій Олені Романівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в смт 
Старий Салтів, вул. Набережна, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:001:1033, 
площею 0,1430 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Петерімовій Олені Романівні проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в смт Старий Салтів, 
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вул. Набережна, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:001:1033, площею 0,1430 га. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

127. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Рєзнік Людмилі Володимирівні 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в 
смт Старий Салтів, вул. Набережна, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 
6321655800:00:001:1031, площею 0,1430 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Рєзнік Людмилі Володимирівні проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в смт Старий Салтів, 
вул. Набережна, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:001:1031, площею 0,1430 га. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

128. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Поляковій Ользі Сергіївні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в смт 
Старий Салтів, вул. Набережна, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:001:1030, 
площею 0,1430 га 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Поляковій Ользі Сергіївні проєкт землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка), що розташована в смт Старий Салтів, вул. Набережна, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська 
область, кадастровий номер 6321655800:00:001:1030, площею 0,1430 га 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

129. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Колісніченко Крістіні Юріївні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в смт 
Старий Салтів, вул. Набережна, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:001:1032, 
площею 0,1430 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Колісніченко Крістіні Юріївні проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в смт Старий Салтів, 
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вул. Набережна, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:001:1032, площею 0,1430 га. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

130. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Губіній Анні Євгенівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в смт 
Старий Салтів, вул. Набережна, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:001:1028, 
площею 0,1430 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Губіній Анні Євгенівні проєкт землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка), що розташована в смт Старий Салтів, вул. Набережна, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська 
область, кадастровий номер 6321655800:00:001:1028, площею 0,1430 га. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

131. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Болгаріній Наталі Вікторівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в смт 
Старий Салтів, вул. Набережна, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:001:1026, 
площею 0,1430 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Болгаріній Наталі Вікторівні проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в смт Старий Салтів, 
вул. Набережна, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:001:1026, площею 0,1430 га. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

132. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Кравченко Тамарі Григорівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в смт 
Старий Салтів, вул. Набережна, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:001:1025, 
площею 0,1430 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр Кравченко Тамарі Григорівні проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в смт Старий Салтів, 
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вул. Набережна, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:001:1025, площею 0,1430 га. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

133. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Півень Валентині Іванівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в смт 
Старий Салтів, вул. Набережна, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:001:1027, 
площею 0,1430 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Півень Валентині Іванівні проєкт землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка), що розташована в смт Старий Салтів, вул. Набережна, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська 
область, кадастровий номер 6321655800:00:001:1027, площею 0,1430 га. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

134. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Яценко Олександру Володимировичу 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в 
смт Старий Салтів, вул. Набережна, на території Старосалтівської селищної ради, 
Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 
6321655800:00:001:1029, площею 0,1430 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Яценко Олександру Володимировичу проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в смт Старий Салтів, 
вул. Набережна, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:001:1029, площею 0,1430 га. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

135. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Гросман Кларі Юдельевні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та 
громадської забудови, що розташована в с. Металівка, вул. Металівська, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:03:001:0019, 
площею 0,1801 га 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Гросман Кларі Юдельевні проєкт 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. Металівка, вул. Металівська, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321655800:03:001:0019, площею 0,1801 га 

Рішення прийнято 
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Голосували:  поіменне голосування  додається 

136. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П. Про затвердження гр. Масловій Тетяні Павлівні проєкту 
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. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Масловій Тетяні Павлівні проєкт 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. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

137. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Жовновач Миколі Васильовичу 
проєкту 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. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Жовновач Миколі Васильовичу проєкт 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. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

138. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Болгаріній Наталі Вікторівні проєкту 
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. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
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ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Болгаріній Наталі Вікторівні проєкт 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. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

139. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про скасування рішення Старосалтівської сільської ради Х 

сесія XХІІІ скликання від 29 грудня 1999року «Про надання гр.. Тарасенко Людмилі 
Дмитрівні в постійне користування для ведення особистого підсобного господарства 
земельної ділянки», площею 1,00 га, що розташована на території Старосалтівської селищної 
ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Скасувати рішення Старосалтівської сільської ради Х сесія XХІІІ скликання від 
29 грудня 1999року «Про надання гр.. Тарасенко Людмилі Дмитрівні в постійне користування 
для ведення особистого підсобного господарства земельної ділянки», площею 1,00 га, що 
розташована на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

140. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Тарасенко Людмилі Дмитрівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
сільськогосподарського господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид 
угідь – рілля) за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:001:0039), 

кадастровий номер 6321655800:03:001:0192, 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. 
 СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Тарасенко Людмилі Дмитрівні проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, 
із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за рахунок земельної 
ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:001:0039), кадастровий номер 
6321655800:03:001:0192, 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. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

141. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Лапіній Любов Павлівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
сільськогосподарського господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид 
угідь – пасовище) за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:001:0039), 

кадастровий номер 6321655800:03:001:0192, площею 2,000 га, що розташована за межами 
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населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Лапіній Любов Павлівні проєкт землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – пасовище) за рахунок земельної ділянки 
(кадастровий номер 6321655800:03:001:0039), кадастровий номер 6321655800:03:001:0192, 
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. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

142. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Пономарьовій Любов Дмитрівні 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
сільськогосподарського господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид 
угідь – пасовище) за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:001:0039), 
кадастровий номер 6321655800:03:001:0190, 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. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Пономарьовій Любов Дмитрівні проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, 
із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – пасовище) за рахунок земельної 
ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:001:0039), кадастровий номер 
6321655800:03:001:0190, 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. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

143. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження гр. Білай Наталії Іванівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
сільськогосподарського господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид 
угідь – пасовище) за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:001:0039), 
кадастровий номер 6321655800:03:001:01930, 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. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Білай Наталії Іванівні проєкт землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – пасовище) за рахунок земельної ділянки 
(кадастровий номер 6321655800:03:001:0039), кадастровий номер 6321655800:03:001:01930, 
площею 2,000 га, що розташована за межами населених пунктів, на території 
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Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

144. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П, Про затвердження гр. Цибуковській Наталії Олександрівні 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
сільськогосподарського господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид 
угідь – пасовище) за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:001:0039), 

кадастровий номер 6321655800:03:001:0195, 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. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Цибуковській Наталії Олександрівні проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, 
із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – пасовище) за рахунок земельної 
ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:001:0039), кадастровий номер 
6321655800:03:001:0195, 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. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

145. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П, Про затвердження гр. Кучмі Людмилі Дмитрівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
сільськогосподарського господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид 
угідь – пасовище) за рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:001:0039), 
кадастровий номер 6321655800:03:001:0194, 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. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 

повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Кучмі Людмилі Дмитрівні проєкт землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського господарства, із земель 
сільськогосподарського призначення (вид угідь – пасовище) за рахунок земельної ділянки 
(кадастровий номер 6321655800:03:001:0039), кадастровий номер 6321655800:03:001:0194, 
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. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

146. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П, Про надання дозволу гр. Рєзнік Людмилі Володимирівні на 
виготовлення проєкту 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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СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл   гр  Рєзнік Людмилі Володимирівні на виготовлення проєкту 
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. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

147. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П, Про надання дозволу гр. Молокоєдову Дмитру 
Олександровичу на виготовлення проєкту 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. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл  гр  Молокоєдову Дмитру Олександровичу на виготовлення 
проєкту 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. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

148. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П, Про надання дозволу гр.. Науменко Ользі Олександрівні на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель  і споруд (присадибна ділянка)  
орієнтовною площею 0,15 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Набережна, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр.. Науменко Ользі Олександрівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель  і споруд (присадибна ділянка)  орієнтовною площею 0,15 
га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Набережна, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

149. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П, Про надання дозволу гр. Задніпряній Ірині Іванівні на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, 
орієнтовною площею 0,1000 га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 120, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність 
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СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Задніпряній Ірині Іванівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, орієнтовною площею 0,1000 
га, розташованої смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки, 120, Чугуївського (Вовчанського) 
району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

150. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П, Про затвердження гр. Шатковському Анатолію 
Олександровичу проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  зі зміною 
цільового призначення із земель ведення товарного сільськогосподарського виробництва (вид 
угідь – пасовище) в землі сільськогосподарського призначення для сінокосіння та випасання 
худоби (вид угідь – сіножаття), кадастровий номер 6321688400:02:001:0169, площею 12.4982 
га, та передати в оренду на строк 21 рік  
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИСТУПИВ депутат Шатковський А.О., який заявив про те, що голосувати по даному 
питанню не буде через конфлікт інтересів. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Шатковському Анатолію Олександровичу проєкт землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  зі зміною цільового призначення із земель ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва (вид угідь – пасовище) в землі 
сільськогосподарського призначення для сінокосіння та випасання худоби (вид угідь – 

сіножаття), кадастровий номер 6321688400:02:001:0169, площею 12.4982 га, та передати в 
оренду на строк 21 рік 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

151. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П, 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. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія не 
знайшла порозуміння. Дане питання винесено на розгляд сесії в зв’язку з тим, що гр. 
Алєксєєнко Володимир Олександрович, Алєксєєнко Оленсандр Володимирович, Алєксєєнко 
Ірина Володимирівна частково скористалися правом безоплатної привазації і їм слід надати 
довідку про те, яка частина безоплатної приватизації в них залишилася. 
ВИРІШИЛИ: Відмовити 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 ) до уточнення частини безоплатної 
приватизації що залишилася. 
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Рішення  не прийнято ( не набрало кількості голосів) 
Голосували:  поіменне голосування  додається 

152. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П, Про затвердження гр. Рак Марині Юріївні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із 
земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська 
область, кадастровий номер 6321655800:00:001:1011, площею 0,1000 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
доводить до відому депутатів, що в документації відсутня заява виконавця робіт із 
землеустрою про дотримання ним обмежень, встановлених ст 28 цього Закону. 

Рішення не прийнято ( не набрало кількості голосів) 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

153. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П, Про затвердження гр. Шаповалову Олександру 
Валентиновичу проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
дачного будівництва із земель рекреаційного призначення, що розташована за межами 
населених пунктів, на території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського 
(Вовчанського) район, Харківська область, кадастровий номер 6321655800:00:001:1019, 
площею 0,0890 га  
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
доводить до відому депутатів, що в документації відсутня заява виконавця робіт із 

землеустрою про дотримання ним обмежень, встановлених ст 28 цього Закону. 
Рішення не прийнято ( не набрало кількості голосів) 
Голосували:  поіменне голосування  додається 

154. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П, Про затвердження гр. Трошиній Лілії Іванівні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із 
земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська 
область, кадастровий номер 6321655800:00:001:1015, площею 0,1000 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
доводить до відому депутатів, що в документації відсутня заява виконавця робіт із 
землеустрою про дотримання ним обмежень, встановлених ст 28 цього Закону. 
Рішення не прийнято ( не набрало кількості голосів) 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

155. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П, Про затвердження гр. Білько Наталії Анатоліївні проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва із 
земель рекреаційного призначення, що розташована за межами населених пунктів, на 
території Старосалтівської селищної ради, Чугуївського (Вовчанського) район, Харківська 
область, кадастровий номер 6321655800:00:001:1020, площею 0,1000 га. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
доводить до відому депутатів, що в документації відсутня заява виконавця робіт із 
землеустрою про дотримання ним обмежень, встановлених ст 28 цього Закону. 
Рішення не прийнято ( не набрало кількості голосів) 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

156. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П, Про надання дозволу ТОВ «ЗЕМ-ТУР ІНВЕСТ» на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 



58 

 

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. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр.  Кравченко Юрію Петровичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для індивідуального дачного будівництва ,  
орієнтовною площею 0,10 га, що розташована, що розташована за межами населених пунктів 

для подальшої передачі в приватну власність. 
СЛУХАЛИ:секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія  
виносить дане питання на розгляд сесії 
Рішення  не прийнято ( не набрало кількості голосів) 
Голосували:  поіменне голосування  додається 

157. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П, Про надання дозволу гр. Кундрюкову Володимиру 
Миколайовичу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель  і споруд 
(присадибна ділянка)  орієнтовною площею 0,15 га, що розташована в смт Старий Салтів, 
вул. Лесі Українки 118, Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Кундрюкову Володимиру Миколайовичу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель  і споруд (присадибна ділянка)  орієнтовною 
площею 0,15 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки 118, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

158. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П, Про надання дозволу гр. Завадській Дар’ї Сергіївні  на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель  і споруд (присадибна ділянка)  
орієнтовною площею 0,15 га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки 116, 
Чугуївського (Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну 
власність 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Завадській  Дар’ї Сергіївні  на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель  і споруд (присадибна ділянка)  орієнтовною площею 0,15 
га, що розташована в смт Старий Салтів, вул. Лесі Українки 116, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

159. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П, Про виділення коштів на  придбання електросковороди в 
ЗДО я-с «Барвінок-100» в сумі 35 200 грн 
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СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Виділити кошти на  придбання електросковороди в ЗДО я-с «Барвінок-100» в 
сумі 35 200 грн 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

160. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження проєктної документації щодо відведення 
ділянки в постійне користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних та 
допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури для розміщення нежитлових 
будівель – артезіанської свердловини №4 кадастровий номер 6321655800:00:003:0334 

площею 0,3868 розташованої за адресою вул Південна 80-Г смт Старий Салтів Чугуївського 
району Харківської обл. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити проєктну документацію щодо відведення ділянки в постійне 
користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та 
споруд технічної інфраструктури для розміщення нежитлових будівель – артезіанської 
свердловини №4 кадастровий номер 6321655800:00:003:0334 площею 0,3868 розташованої за 
адресою вул Південна 80-Г смт Старий Салтів Чугуївського району Харківської обл. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

161. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження проєктної документації щодо відведення 
ділянки в постійне користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних та 
допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури для розміщення нежитлових 
будівель – артезіанської свердловини №2 кадастровий номер 6321655800:00:003:0331 

площею 0,3957 розташованої за адресою вул Південна 80-Б смт Старий Салтів Чугуївського 
району Харківської обл. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити проєктну документацію щодо відведення ділянки в постійне 
користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та 
споруд технічної інфраструктури для розміщення нежитлових будівель – артезіанської 
свердловини №2 кадастровий номер 6321655800:00:003:0331 площею 0,3957 розташованої за 
адресою вул Південна 80-Б смт Старий Салтів Чугуївського району Харківської обл. 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

162. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження проєктної документації щодо відведення 
ділянки в постійне користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних та 
допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури для розміщення нежитлових 
будівель – артезіанської свердловини №1 кадастровий номер 6321655800:00:003:0332 

площею 0,3818 розташованої за адресою вул Південна 80-А смт Старий Салтів Чугуївського 
району Харківської обл. 
СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
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ВИРІШИЛИ: Затвердити проєктну документацію щодо відведення ділянки в постійне 
користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та 
споруд технічної інфраструктури для розміщення нежитлових будівель – артезіанської 
свердловини №1 кадастровий номер 6321655800:00:003:0332 площею 0,3818 розташованої за 
адресою вул Південна 80-А смт Старий Салтів Чугуївського району Харківської обл. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

163. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про затвердження проєктної документації щодо відведення 
ділянки в постійне користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних та 
допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури для розміщення нежитлових 
будівель – артезіанської свердловини №3 кадастровий номер 6321655800:00:003:0330 
площею 0,3855 розташованої за адресою вул Південна 80-В смт Старий Салтів Чугуївського 
району Харківської обл 

СЛУХАЛИ: секретаря постійної депутатської комісії з земельних питань Бойко О.В. який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні земельної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити проєктну документацію щодо відведення ділянки в постійне 
користування для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та 
споруд технічної інфраструктури для розміщення нежитлових будівель – артезіанської 
свердловини №3 кадастровий номер 6321655800:00:003:0330 площею 0,3855 розташованої за 
адресою вул Південна 80-В смт Старий Салтів Чугуївського району Харківської обл 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

164. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П Про внесення змін до рішення Старосалтівської селищної 
ради ХІV сесії VІІІ скликання  від 27 липня 2021  року №1096«Про затвердження Яненко 
Дмитру Васильовичу проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
сінокосіння і випасання худоби.», розташована в с. Зарічне, вул. Набережна, Чугуївського 
(Вовчанського) району, Харківської області, а саме змінити слова «термін дії строку оренди 
10 років та встановити розмір орендної плати в розмірі 12%» на «термін дії строку оренди 49 
років та встановити розмір орендної плати в розмірі 12%».  

       ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення Старосалтівської селищної ради ХІV сесії VІІІ 
скликання  від 27 липня 2021  року №1096«Про затвердження Яненко Дмитру Васильовичу 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання 
худоби.», розташована в с. Зарічне, вул. Набережна, Чугуївського (Вовчанського) району, 
Харківської області, а саме змінити слова «термін дії строку оренди 10 років та встановити 
розмір орендної плати в розмірі 12%» на «термін дії строку оренди 49 років та встановити розмір 
орендної плати в розмірі 12%».  

        Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

165. СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П  Про виділення коштів  в сумі 3 000 грн на  придбання банера 

СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
ВИРІШИЛИ: Виділити кошти в сумі 3 000 грн на  придбання банера 

  Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

  165 СЛУХАЛИ: Коновалова Е.П  Про внесення змін до програми «Здоровий спосіб життя – 

вибір молоді Салтівщини» , а саме виділити кошти в сумі 70 000 грн 

СЛУХАЛИ: голову постійної депутатської комісії з бюджетних питань Супруна Р.О., який 
повідомив про те, що дане питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії і комісія 
пропонує сесії прийняти позитивно дане рішення. 
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  ВИРІШИЛИ: Внести  зміни до програми «Здоровий спосіб життя – вибір молоді Салтівщини» , 
а саме виділити кошти в сумі 70 000 грн 

КОНОВАЛОВ Е.П – Всі питання, які вносились на розгляд ХVІ    сесії селищної VІІІ 
скликання   розглянуті. 
Пленарне засідання сесії оголошую закритим. 

(звучить Державний Гімн). 

  

 

Старосалтівський селищний голова оригінал підписано      Едуард КОНОВАЛОВ 

 

Секретар селищної ради                              оригінал підписано      Галина КУРСАЧОВА 

 

 

 


