
ПРОЄКТ 

    

 

УКРАЇНА 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

 ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ  

VІ сесія VІІI скликання  

    «23» березня 2021 р.                                                   № 235-VІІІ                  

                                  смт. Краснокутськ  

Про затвердження порядку 

денного VІ сесії  Краснокутської 

селищної  ради 

      Відповідно до ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Краснокутська  селищна рада  

В И Р І Ш И Л А : 

Затвердити для розгляду на VІ сесії VІІI скликання Краснокутської селищної ради такий 

порядок денний: 

1. Про затвердження порядку денного VІ сесії VІІI скликання Краснокутської селищної ради. 

2. Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради від 01.12.2020 року №  8-VІІІ 

«Про затвердження структури апарату Краснокутської селищної ради та її виконавчих 

органів». 

3.  Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради від 22.12.2020 року № 65- 

VІІІ «Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік» та додатків 

до нього. 

4. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Краснокутсоької 

селищної територіальної громади на 2021 рік, затвердженої  рішенням Краснокутської 

селищної ради від 22 грудня 2020 року № 63- VІІІ. 

5. Про затвердження Положення про Громадський бюджет Краснокутської селищної ради. 

6. Про затвердження Порядку використання коштів на пільгове медичне обслуговування 

жителів Краснокутської селищної територіальної громади. 

7. Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Краснокутська центральна районна лікарня» 

8. Про затвердження Положення про піклувальну раду комунального закладу початкової 

мистецької освіти Краснокутської селищної ради «Краснокутська школа мистецтв». 

9. Про припинення діяльності Олексіївської сільської виборчої комісії 

10. Про припинення діяльності Рябоконівської сільської виборчої комісії 



11. Про внесення змін до рішення ІV сесії Краснокутської селищної ради VІІІ скликання № 

84-VІІІ від 26.01.2021 року «Про створення житлової комісії при виконавчому комітеті 

Краснокутської селищної ради». 

 

12. Про внесення змін до рішення ІV сесії Краснокутської селищної ради VІІІ скликання № 

85-VІІІ від 26.01.2021 року «Про створення адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті Краснокутської селищної ради та затвердження її складу і Положення». 

 

13. Про надання дозволу на коригування проєкту «Будівництво майданчика зі штучним 

покриттям за адресою: Харківська область, Краснокутський район, с.Мурафа, вулиця 

Центральна, 81» 

14.  Про надання дозволу на коригування проєкту «Будівництво футбольного поля з 

синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням (В’язівська ЗОШ І-ІІІ ступенів) за 

адресою: Харківська область, Краснокутський район, с.В’язова, вулиця Слобожанська, 9». 

 

15. Про надання дозволу на розробку проєктно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт дороги по вулиці Горянській в смт Краснокутськ Богодухівського району Харківської 

області. 

16. Про прийняття земельних ділянок (у кількості 4) державної власності, які розташовані за 

межами населених пунктів, до комунальної власності Краснокутської селищної ради. 

17. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 0,25 га за адресою: 

с.Чернещина, вул.Дружби, 1, та надання її у власність гр. Макаренку Миколі Івановичу. 

18. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 0,15 га за адресою: смт 

Краснокутськ, вул.Трудова, 31, та надання її у власність гр. Буцькій Тетяні Володимирівні. 

19. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 

0,25 га за адресою: с.Каплунівка, вул.Верхня, 53, та надання її у власність гр. Ущенку 

Олексію Костянтиновичу. 

 20. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 

0,25 га за адресою: с.Каплунівка, вул.Верхня, 22, та надання її у власність гр. Пашнєву 

Олександру Сергійовичу. 

 21. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 

0,25 га за адресою: с.Каплунівка, вул.Верхня, 19, та надання її у власність гр. Галич Ларисі 

Олександрівні. 



22. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 0,15 га за адресою: смт 

Краснокутськ, вул.Миру, 215, та надання її у власність гр. Феськову Сергію Івановичу. 

23. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 0,25 га за адресою: с. 

Олексіївка, вул.Черемушна, 1, та надання її у власність гр. Стройковій Тетяні Борисівні. 

24. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 0,25 га за адресою: 

с.Козіївка,  вул. Миру, 8, та надання її у власність гр. Величку Івану Петровичу. 

25. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 0,25 га за адресою: 

с.Олексіївка, вул.Вишнева, 13, та надання її у власність гр. Жуковій Наталії Миколаївні. 

26. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 0,25 га за адресою: 

с.Олексіївка, вул.Тичини, 4, та надання її у власність гр. Паничу Сергію Івановичу. 

27. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 0,25 га за адресою: 

с.Чернещина, пров.Кленовий, 1, та надання її у власність гр. Боряку Віктору Едуардовичу. 

28. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 

0,15 га за адресою: смт Краснокутськ, вул.Затишна, 20, та надання її у власність гр. 

Максьонову Віталію Вікторовичу. 

29. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 0,1056 га за адресою: смт 

Краснокутськ, пров.Основ’янський, 5, та надання її у власність  гр. Сосновій Тетяні 

Іванівні. 

30. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 0,1500 га за адресою: смт 

Краснокутськ, вул.Шевченка, 56, та надання її у власність гр. Павліченко Ірині Іванівні. 

31. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 

0,2500 га  за адресою: с.Китченківка, вул.Центральна, 67, та надання її у власність гр. 

Головко Валентині Олексіївні. 

32. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 0,25 га за адресою:  

с.Качалівка, вул.Червона, 9, та надання її у власність гр. Лучці Вікторії Сергіївні. 



33. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 0,25 га за адресою: 

с.Качалівка, вул.Червона, 5а, та надання її у власність гр. Василечку Івану Михайловичу. 

34. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 0,25 га за адресою: 

с.Качалівка, вул.Комарова, 9, та надання її у власність гр. Лукіну Олександру 

Миколайовичу. 

35. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 0,25 га за адресою: 

с.Качалівка, вул.Першотравнева, 64А, та надання її у власність  гр. Демченку Миколі 

Миколайовичу. 

36. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 0,25 га за адресою: 

с.Качалівка, вул.Китченка, 11а, та надання її у власність гр. Коротковій Інесі Ігорівні. 

37. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 0,25 га за адресою: 

с.Пархомівка, вул. Івана Малиша, 56, та надання її у власність гр. Саську Юрію 

Миколайовичу. 

38. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 

0,25 га за адресою:  с.Пархомівка, вул.Іванівка, 8, та надання її у власність гр. Вовк Галині 

Федосіївні. 

39. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 0,1814 га за адресою: 

с.Козіївка, вул.Польова, 1, та надання її у власність  гр. Попову Володимиру Івановичу. 

40. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 

0,25 га за адресою: с.Городнє, вул.Дмитренка, 6, та надання її у власність  гр. Коваленку 

Віктору Васильовичу. 

41. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна), площею 0,25 га за адресою: с.В’язова, вул. 

Слобожанська, 70, та надання її у власність гр. Чулю Олександру Володимировичу. 

42. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 

0,25 га за адресою: с.В’язова, вул.Слобожанська, 53, та надання її у власність  гр. Шатохіній 

Надії Олександрівні.  



43. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 0,25 га за адресою: 

с.Любівка вул.Першотравнева, 16, та надання її у власність гр. Колодяжній Марії 

Юхимівні. 

44. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 

0,15 га за адресою: смт Костянтинівка, вул.Чкалова, 25, та надання її у власність гр. Білоус 

Людмилі Володимирівні. 

45. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 

0,15 га за адресою: смт Костянтинівка, вул.Набоківська, 18, та надання її у спільну сумісну 

власність гр.гр. Шиман Марії Ярославівні, Шиман Наталії Василівні, Шиман Галині 

Василівні, Сало Тетяні Василівні. 

46. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 

0,1150 га за адресою: смт Костянтинівка, вул.Молодіжна, 26, та надання її у власність гр. 

Гончарову Олександру Миколайовичу. 

47. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 0,15 га за адресою: смт 

Костянтинівка, вул.Кузнечна, 3а, та надання її у власність  гр. Ковалю Леоніду Івановичу. 

48. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 0,25 га за адресою: 

с.Пархомівка, вул.5 Гвардійської повітряно-десантної дивізії, 2, та надання її у власність гр. 

Данилюку Івану Миколайовичу. 

49. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 

0,25 га за адресою: с.Пархомівка, вул.Гризодубових, 14 та надання її у власність  гр. 

Москаленко Світлані Леонідівні. 

50. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 0,25 га за адресою: 

с.Пархомівка, вул.Перемоги, 6, та надання її у власність гр. Рарогу Сергію Анатолійовичу. 

51. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 0,25 га за адресою: 

с.Пархомівка, вул.Клубна, 2 та надання її у власність  гр. Юхну Віктору Прокоповичу. 

52.  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 0,25 га за адресою: 



с.Пархомівка, вул. Івана Малиша, 129, та надання її у власність  гр. Самороковій Лідії 

Григорівні. 

53. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 0,25 га за адресою: 

с.Любівка вул. Гетьмана Сагайдачного, 6, та надання її у власність гр. Гармашу Івану 

Харитоновичу. 

54. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 

0,25 га за адресою: с.Мурафа, вул.Перемоги, 10, та надання її у власність гр. Гончаровій 

Ганні Василівні. 

55. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 

0,25 га за адресою: с.Мурафа, вул.Перемоги, 3, та надання її у власність  гр. Толкачовій 

Парасковії Йосипівні. 

56. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 

0,25 га за адресою: с.Мурафа, вул.Комишанська, 3 та надання її у власність  гр. Повзик 

Ганні Павлівні. 

57. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 

0,25 га за адресою: с.Мурафа, вул.Вишнева, 10 та надання її у власність  гр. Максюк Наталії 

Григорівні. 

58. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 0,25 га за адресою: 

с.Мурафа, вул.Заводська, 3 та надання її у власність гр. Сукач Світлані Василівні. 

59.  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 0,25 га за адресою: с.Мирне, 

вул.Вишнева, 14 та надання її у власність гр. Суботі Сергію Сергійовичу. 

60.   Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 0,25 га за адресою: 

с.Качалівка, вул.Червона, 59, та надання її у власність гр. Демченко Любові Миколаївні. 

61. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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



будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 0,25 га за адресою:  

с.Качалівка, вул.Комарова, 31 та надання її у власність гр. Драній Варварі Миколаївні. 

62. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 

0,2500 га за адресою: с.Козіївка, вул.Слобожанська, 53, та надання її у власність  гр. 

Петренко Надії Олексіївні. 

63. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 0,1546 га за адресою: 

с.Ковалівка, вул.Польова, 24 та надання її у власність  гр. Божку Сергію Івановичу. 

64. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 

0,2500 га за адресою: с.Слобідка, вул.Підлісна, 21 та надання її у власність  гр. Воловик 

Марії Василівні. 

65. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 0,1820 га за адресою: 

с.Олексіївка, пров.Центральний, 1, та надання її у власність гр. Желновачу Михайлу 

Дмитровичу. 

66. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), площею 

0,2500 га за адресою: с.Пархомівка, вул.Гризодубових, 20, та надання її у власність  гр. 

Дроню Миколі Івановичу. 

67. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 

0,2500 га за адресою: с.Колонтаїв, пров.Вигінчанський, 19, та надання її у власність  гр. 

Кальченко Аліні Іванівні. 

68. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 

0,1500 га за адресою: смт Краснокутськ, вул.Шкільна, 16, та надання її у власність гр. 

Олійнику Олексію Олександровичу. 

69. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 

0,2500 га за адресою: с.Любівка, вул.Поливодська, 15, та надання її у власність гр. Барановій 

Оксані Василівні. 



70. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 

0,2500 га за адресою: с.Любівка, вул.Набережна, 7, та надання її у власність гр. Шибаєву 

Сергію Петровичу. 

71. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 

0,1308 га за адресою: смт Краснокутськ, вул.Базарна, 64, та надання її у власність гр. 

Чорному Роману Олександровичу. 

72. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 

0,1500 га за адресою: смт Краснокутськ, вул.Миру, 397, та надання її у власність гр. Єрмак 

Наталії Миколаївні. 

73. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 

0,2500 га за адресою: с.Чернещина, пров.Лісовий, 9, та надання її у власність гр. Глоденку 

Володимиру Івановичу. 

74. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 

0,2470 га за адресою: с.Рябоконеве, пров.Український, 5, та надання її у власність гр. Собку 

Станіславу Івановичу. 

75. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 0,2500 га за адресою: 

с.Городне, вул.Глобівська, 12, та надання її у власність гр. Бобрицькому Василю 

Михайловичу. 

76. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 0,2500 га за адресою: 

с.Китченківка, вул.Шкільна, 13, та надання її у власність гр. Блищику Леоніду Петровичу. 

77. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 0,1527 га за адресою: 

с.Городне, вул.Шевченка, 22, та надання її у власність гр. Власенко Анатолію Івановичу. 

78. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 0,1505 га за адресою: 



с.Городне, вул.Шевченка, 24, та надання її у власність гр. Власенко Світлані 

Володимирівні. 

79. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 0,2500 га за адресою: 

с.Козіївка, вул.Ватутіна, 3, та надання її у власність гр. Сабовій Валентині Петрівні. 

80. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 0,2500 га за адресою: 

с.Козіївка, вул.Садова, 19, та надання її у власність гр. Геруновій Ларисі Миколаївні. 

81. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 0,2500 га за адресою: 

с.Козіївка, вул.Новоселівська, 14, та надання її у власність гр. Соколовській Катерині 

Дмитрівні. 

82. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 0,2500 га за адресою: 

с.Козіївка, вул.Козацька, 12, та надання її у власність гр. Нікітенко Надії Григорівні. 

83. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 0,2500 га за адресою: 

с.Козіївка, вул.Шевченка, 85, та надання її у власність гр. Гриненко Олександру 

Миколайовичу. 

84. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 0,2500 га за адресою: 

с.Козіївка, вул.Слобожанська, 205, та надання її у власність гр. Ільющенко Леоніду 

Миколайовичу. 

85. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) площею 0,2072 га за адресою: 

с.Пархомівка, вул.5 Гвардійської повітряно-десантної дивізії, 16, та надання її у власність гр. 

Вепрецькому Володимиру Миколайовичу. 

86. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства 

площею 0,7057 га за адресою: с.Слобідка, вул.Гагаріна, 11, та надання її у власність гр. 

Пилипенко Наталії Іванівні. 

87. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки площею 

0,48 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: с.Любівка вул. 

Першотравнева, 16 та надання її у власність гр. Колодяжній Марії Юхимівні. 



88. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки площею 

1,2670 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: с.Ситники та 

надання її у власність  гр. Базилевич Світлані Нестерівні. 

89. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: с.Бідило та надання 

її у власність  гр. Котелевському Валерію Федоровичу. 

90. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки площею 

0,2555 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: с.Чернещина, вул. 

Дружби, 1, та надання її у власність гр. Макаренку Миколі Івановичу. 

91. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки площею 

0,2500 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: с.Любівка, вул. 

Слобожанська та  надання її у власність гр. Неклейоновій Людмилі Володимирівні. 

92. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки площею 

0,3470 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: с.Любівка, 

вул.Мороза та  надання її у власність гр. Перехресту Валентину Миколайовичу. 

93. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки площею 

0,5000 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: с.Любівка, вул. 

Мороза, 16, та  надання її у власність гр. Коліснику Володимиру Васильовичу. 

94. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки площею 

0,5000 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: с.Любівка, вул. 

Слобожанська, та  надання її у власність гр. Борисенку Роману Миколайовичу. 

95. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки площею 

0,4000 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: с.Любівка, 

вул.Підгірна, 5, та  надання її у власність гр. Іванову Віктору Івановичу. 

96. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки площею 

0,4567 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: с.Любівка, 

вул.Мороза, та  надання її у власність гр. Пісклову Євгену Володимировичу. 

 97. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки площею 

0,7000 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: с.Любівка, 

вул.Мороза та  надання її у власність гр. Піскловій Ользі Анатоліївні. 

98. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки площею 

0,4500 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: с.Любівка, вул. 

Слобожанська, 60, та  надання її у власність гр. Кравченко Наталії Василівні. 

99. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки площею 

0,3700 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: с.Любівка, вул. 

Слобожанська, 174, та  надання її у власність гр. Борисенку Віталію Романовичу. 

100. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки площею 

1,8500 га для ведення особистого селянського господарства, розташовану в межах  селища 

Водяне та  надання її у власність гр. Покулю Олександру Сергійовичу. 



101. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки, площею 

1,2124 га для ведення особистого селянського господарства за адресою:  с.Мойка, вул. 

Лермонтова, 5, та  надання її у власність гр. Бараненку Віталію Олексійовичу. 

102. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки, площею 

0,2480 га для ведення особистого селянського господарства за адресою:  с.Каплунівка, вул. 

Верхня, 22, та  надання її у власність гр. Пашнєву Олександру Сергійовичу. 

 103. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки, площею 

0,2868 га для ведення особистого селянського господарства за адресою:  с.Каплунівка, вул. 

Середня, 13, та  надання її у власність гр. Ломекіній Ганні Іванівні. 

104. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки, площею 

1,6262 га для ведення особистого селянського господарства за адресою:  с.Каплунівка, вул. 

Берегова, 20, та  надання її у власність гр. Кучер Людмилі Михайлівні. 

 105. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки, площею 

1,7000 га для ведення особистого селянського господарства за адресою:  с.Каплунівка, вул. 

Нестеренка, 23, та  надання її у власність гр. Фотієву Олександру Євгеновичу. 

106. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки, площею 

1,0000 га для ведення особистого селянського господарства за адресою:  с.Слобідка, 

вул.Гагаріна та надання її у власність гр. Арцибашевій Наталії Володимирівні. 

107. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки, площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства за адресою:  с.Олійники та  

надання її у власність гр. Олійнику Віктору Петровичу. 

108. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки, площею 

1,5100 га для ведення особистого селянського господарства в межах  с. В’язова та надання її 

у власність гр. Пономаренку Костянтину Олексійовичу. 

109. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки, площею 

0,2950 га для ведення особистого селянського господарства в межах  с.В’язова та  надання її 

у власність  гр. Чулю Олександру Володимировичу. 

110. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки, площею 

0,3500 га для ведення особистого селянського господарства за адресою:  с.Михайлівка та  

надання її у власність  гр. Бурлуцькій Ользі Дмитрівні. 

111. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: с.Котелевка та  

надання її у власність  гр. Синевичу Івану Васильовичу. 

112. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки площею 

0,1000 га для ведення індивідуального садівництва за адресою: с.Китченківка, вул. Хальзова 

та  надання її у власність гр. Максимовій Тетяні Миколаївні. 

113. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки площею 

0,1100 га для ведення індивідуального садівництва за адресою: с.Китченківка, вул. Хальзова 

та  надання її у власність  гр. Задорожньому Едуарду Івановичу. 



114. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки площею 

0,1200 га для ведення індивідуального садівництва за адресою: с.Китченківка, вул. 

Центральна та  надання її у власність гр. Гоголю Василю Борисовичу. 

115. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки площею 

0,1200 га для ведення індивідуального садівництва за адресою: с.Китченківка, вул. 

Центральна та  надання її у власність гр. Гоголь Руслані Борисівні. 

116. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,3946 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою: с.Китченківка, вул. 

Центральна та надання її у власність гр. Капліній Інні Володимирівні. 

117. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,7700 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою: с.Китченківка, вул. 

Центральна,79 та надання її у власність гр. Боровій Ніні Іванівні. 

118. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,4450 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою: с.Китченківка, вул. 

Шкільна,10 та надання її у власність гр. Неблієнко Вірі Іванівні. 

119. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,3789 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою: с.Китченківка, вул. 

Центральна,89 та надання її у власність гр. Глазунову Юрію Олексійовичу. 

120. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,1100 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою: с.Китченківка, вул. 

Шкільна, 2 та надання її у власність гр. Шукіс Лідії Миколаївні. 

121. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,9609 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою: с.Колонтаїв, вул. 

Центральна та надання її у власність гр. Жадану Андрію Андрійовичу. 

122. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,3249 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою: с.Колонтаїв, вул. 

Центральна та надання її у власність гр. Гевель Ользі Борисівні. 

123. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,7413 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою: с.Колонтаїв, вул. 

Центральна, 118 та надання її у власність гр. Житник Наталії Леонідівні. 

124. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,1417 га для ведення особистого селянського господарства  в межах селища Дублянка та 

надання її у власність  гр. Старченку Віталію Петровичу. 

125.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,1161 га для ведення особистого селянського господарства  в межах смт Краснокутськ, 

пров. Заклепенка та надання її у власність гр. В’юнник Інні Ернестівні. 

126. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,0500 га для ведення особистого селянського господарства  в межах смт Краснокутськ, 

пров. Заклепенка та надання її у власність гр. Дончук Катерині Федорівні. 



127. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,0800 га для ведення особистого селянського господарства  в межах смт Краснокутськ, вул. 

Миру, 197 та надання її у власність гр. Поповичу Миколі Івановичу. 

128. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,1500 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою: смт Краснокутськ, 

вул. Челюскінців та надання її у власність гр. Кудій Наталії Валентинівні. 

129. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,3500 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою: с.Качалівка, вул. 

Першотравнева та надання її у власність гр. Саєнко Надії Сергіївні. 

130. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,7500 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою: с.Качалівка, вул. 

Сидорова, 1,  та надання її у власність гр. Демченку В’ячеславу  Миколайовичу. 

131. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,3529 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою: с.Качалівка, вул. 

Комарова, 9 та надання її у власність гр. Лукіну Олександру Миколайовичу. 

132. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,6800 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою: с.Качалівка, вул. 

Китченка та надання її у власність гр. Пузир Юрію Андрійовичу. 

133. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,3373 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою: смт Костянтинівка, 

вул. Хитрунівська, 56, та надання її у власність гр. Яковлевій Юлії Юріївні. 

134. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,7500 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою: с.Мурафа, пров. 

Квітучий, 1, та надання її у власність гр. Черкаско Ніні Петрівні. 

135. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,3000 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою: с.Пархомівка, вул. 

Стадіонна та надання її у власність гр. Скакуну Андрію Анатолійовичу. 

136. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою: с.Пархомівка, вул. 

Богдана Хмельницького та надання її у власність гр. Пономаренко Любові Володимирівні. 

137. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою: с.Пархомівка, вул. 

Ярославського та надання її у власність гр. Атаманенко Ніні Павлівні. 

138. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,3000 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою: с.Пархомівка, вул. 

Ярославського, 53-б/1, та надання її у власність гр. Вепрецькому Сергію Івановичу. 

139. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,2192 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою: с.Пархомівка, вул. 

Ярославського, 30, та надання її у власність гр. Гребіник Галині Валентинівні. 



140.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,0836 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою: с.Пархомівка, пров. 

Мічуріна, 22, та надання її у власність гр. Реп’ях  Ользі Леонідівні. 

141. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,5815 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою: с.Козіївка, вул. 

Першотравнева, 55, та надання її у власність гр. Трохану Сергію Борисовичу. 

142. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,4900 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою: с.Козіївка, 

вул.Лугова, 22, та надання її у власність гр. Трохану Сергію Сергійовичу. 

143. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,2000 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою: с.Козіївка, вул. 

Першотравнева, 76, та надання її у власність гр. Трохану Григорію Сергійовичу. 

144. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,1814 га для ведення особистого селянського господарства  за адресою: с.Козіївка, 

вул.Польова, 1, та надання її у власність гр. Попову Володимиру Івановичу. 

145. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

1,4433 га для ведення особистого селянського господарства  в межах смт Краснокутськ, вул. 

Миру (за присадибною ділянкою № 262) та надання її у власність гр. Стороженко Вікторії 

Валеріївні. 

146. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,6475 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Чернещина, 

вул.Берегова (за присадибними ділянками № 58-60) та надання її у власність гр. Прохоренку 

Максиму Григоровичу. 

147. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,0982 га для ведення особистого селянського господарства  в смт Краснокутськ, вул. Миру, 

297, та надання її у власність гр. Пономаренко Анні Валеріївні. 

148. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,8000 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Слобідка, 

вул.Шкільна, 4, та надання її у власність гр. Рубан Наталії Дмитрівні. 

149. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

1,1000 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Слобідка, 

вул.Підлісна, 21, та надання її у власність гр. Воловик Наталії Володимирівні. 

150. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,5000 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Бідило, 

вул.Новоселівська та надання її у власність гр. Масалітіну Юрію Володимировичу. 

151. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

1,3757 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Хутірське та надання 

її у власність гр. Кіріченку Олексію Миколайовичу. 



152. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

1,6200 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Хутірське та надання 

її у власність гр. Кіріченко Альоні Олексіївні. 

153. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

1,0000 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Хутірське та надання 

її у власність  гр. Скляру Петру Івановичу. 

154. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,8500 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Ковалівка, 

вул.Польова, 23, та надання її у власність  гр. Комару Володимиру Миколайовичу. 

155. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,2625 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с-ща Ковалівське, вул. 

Польова, 6, та надання її у власність  гр. Кононенку Юрію Федоровичу. 

156. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,2456 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с-ща Ковалівське, вул. 

Польова, 8, та надання її у власність  гр. Терновцовій Нелі Василівні. 

157. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,1987 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с-ща Ковалівське, вул. 

Степова, 2, та надання її у власність  гр. Резчикову Руслану Олеговичу. 

158. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,3923 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с-ща Ковалівське, вул. 

Степова, 4, та надання її у власність  гр. Борківцю Олександру Михайловичу. 

159. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,2056 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с-ща Ковалівське, вул. 

Степова, 3, та надання її у власність  гр. Ганусу Віктору Михайловичу. 

160. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,4113 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с-ща Ковалівське, вул. 

Степова, 5, та надання її у власність  гр. Протасовій Галині Андріївні. 

161. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,2751 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с-ща Ковалівське, вул. 

Польова, 7, та надання її у власність  гр. Дзюбаку Олексію Миколайовичу. 

162. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,4473 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с-ща Ковалівське та 

надання її у власність гр. Стобороду Миколі Петровичу. 

163. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,1500 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Ковалівка, вул. 

Польова, 24, та надання її у власність  гр. Божку Сергію Івановичу. 

164. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Ковалівка, 

вул.Урожайна, 44, та надання її у власність  гр. Бойку Сергію Миколайовичу. 



165. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

1,0000 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Ковалівка та надання 

її у власність  гр. Фалько Любові Іванівні. 

166. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,8854 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Ковалівка, вул. 

Польова, 5, та надання її у власність  гр. Фалько Вадиму Володимировичу. 

167. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,6000 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Ковалівка, 

вул.Степова, 15, та надання її у власність  гр. Бутенко Ніні Іванівні. 

168. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,3000 га для ведення особистого селянського господарства  в межах смт Костянтинівка та 

надання її у власність гр. Ловкайтесу Ростиславу Вікторовичу. 

169. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,1922 га для ведення особистого селянського господарства  в межах смт Костянтинівка, вул. 

Шкільна, 6, та надання її у власність  гр. Маслій Надії Данилівні. 

170. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,5290 га для ведення особистого селянського господарства  в межах смт Костянтинівка та 

надання її у власність   гр. Шевченко Лілії  Миколаївні. 

171. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,5290 га для ведення особистого селянського господарства  в межах смт Костянтинівка та 

надання її у власність  гр. Шатохіній Любові Володимирівні. 

172. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,1000 га для ведення особистого селянського господарства  в межах смт Костянтинівка, вул. 

Висока, 23, та надання її у власність гр. Скляру Віктору Івановичу. 

173. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

1,1096 га для ведення особистого селянського господарства  в межах смт Костянтинівка, вул. 

Нова, 10, та надання її у власність  гр. Львовій Валентині Олександрівні. 

174. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,1200 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Мурафа, 

пров.Піщаний та надання її у власність  гр. Новосьоловій Марині Іванівні. 

175. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

1,6105 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Мурафа, вул. 

Богодухівська, та надання її у власність  гр. Медяник Лесі Вікторівні. 

176. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,6828 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Мурафа, вул. 

Вишнева, 10, та надання її у власність  гр. Максюк Наталії Григорівні. 

177. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

1,700 га для ведення особистого селянського господарства  в межах селища Оленівське, вул. 

Середня та надання її у власність  гр. Липовій Юлії Вікторівні. 



178. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Колонтаїв, 

вул.Шевченка та надання її у власність  гр. Гончарову Віталію Вікторовичу. 

179. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

1,2396 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Колонтаїв, 

вул.Шкільна, 1, та надання її у власність гр. Мусіняну Сурену Володимировичу. 

180. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,3500 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Колонтаїв, пров. 

Котляревського, 7, та надання її у власність  гр. Кальченко Аліні Іванівні. 

181. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,9200 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Козіївка, 

вул.Перемоги, 44-А,  та надання її у власність  гр. Петренко Надії Олексіївні. 

182. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,6277 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Козіївка, 

вул.Перемоги, 17 та надання її у власність гр.Васильєву Олексію Володимировичу. 

183. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

1,8520 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Пархомівка, 

вул.Богдана Хмельницького та надання її у власність  гр. Волгай Ірині Вікторівні. 

184. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,1572 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Пархомівка, вул. 5 

Гвардійської повітряно-десантної дивізії, 8, та надання її у власність  гр. Загородній Олені 

Олександрівні. 

185. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,1282 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Пархомівка, вул. 5 

Гвардійської повітряно-десантної дивізії, 10, та надання її у власність  гр. Муковозу Сергію 

Петровичу. 

186. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,7560 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Пархомівка, 

вул.Клубна, 2, та надання її у власність  гр. Юхну Володимиру Вікторовичу. 

187. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

1,2000 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Пархомівка, вул. 8 

Березня та надання її у власність  гр. Вепрецькій Ірині Вікторівні. 

188. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Пархомівка, 

вул.Богдана Хмельницького та надання її у власність  гр. Пономаренко Анні Вікторівні. 

189. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,4000 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Любівка, 

вул.Гетьмана Сагайдачного, 6, та надання її у власність  гр. Гармашу Івану Харитоновичу. 



190. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,1500 га для ведення особистого селянського господарства в межах с.Березівка, вул.Лісова 

та надання її у власність  гр. Кириченко Ганні Павлівні. 

191. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,3141 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с-ща Ковалівське, вул. 

Степова, 1, та надання її у власність  гр. Семененко Віктору Миколайовичу. 

192. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

1,9842 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Козіївка, вул. 

Першотравнева, та надання її у власність  гр. Заріцькому Євгенію Володимировичу. 

193. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,2245 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Козіївка, вул. 

Ватутіна, 3, та надання її у власність гр. Сабову Олександру Олександровичу. 

194. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,3000 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Козіївка, 

вул.Козацька, 14, та надання її у власність гр. Марюхненку Володимиру Олексійовичу. 

195. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,8887 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Козіївка, кад. № 

6323583201:01:001:0889 та надання її у власність гр. Приходько Вікторії Анатоліївні. 

196. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,1500 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Чернещина, 

пров.Лісовий, та надання її у власність гр. Глоденку Володимиру Івановичу. 

197. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,5500 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Слобідка, вул. 

Гагаріна, та надання її у власність гр. Назаровій Ользі Вікторівні. 

198. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,5000 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Слобідка, 

вул.Чкалова, 16б, та надання її у власність гр. Рябоконь Любові Петрівні. 

199. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,10 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Китченківка, вул. 

Шкільна, 9, та надання її у власність гр. Демиденку Олегу Андрійовичу. 

200. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,2453 га для ведення особистого селянського господарства  в межах смт Костянтинівка, вул. 

Вишнева, 25, та надання її у власність гр. Давидовій Ірині Вікторівні. 

201. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

1,3300 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Качалівка, 

вул.Червона, 9, та надання її у власність гр. Лучці Вікторії Сергіївні. 

202. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,5700 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Качалівка, 

вул.Червона, 5а, та надання її у власність гр. Василечку Івану Михайловичу. 



203. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Капранське, кад.№ 

6323583702:01:001:0006 та надання її у власність гр. Жадану Івану Павловичу. 

204. Про надання у власність гр. Босенку Павлу Михайловичу земельної ділянки, площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства кад. № 6323581200:02:001:0185 

за межами с.Каплунівка на території Краснокутської селищної ради.   

205. Про надання у власність гр. Босенко Лідії Сергіївні земельної ділянки, площею 1,9600 

га для ведення особистого селянського господарства кад. № 6323581200:02:001:0184 за 

межами с.Каплунівка на території Краснокутської селищної ради.   

206. Про надання у власність гр. Лимар Анатолій Миколайович земельної ділянки, 

площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства кад. № 

6323586200:05:001:6132 за межами с.Рябоконево на території Краснокутської селищної ради.   

207. Про надання у власність гр. Лимар Олені Федоріні земельної ділянки, площею 2,0000 

га для ведення особистого селянського господарства кад. № 6323586200:05:001:6134 за 

межами с.Рябоконево на території Краснокутської селищної ради.   

208. Про надання у власність гр. Нішніанідзе Олені Гочіївні земельної ділянки, площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства кад. № 6323586200:05:001:6133 

за межами с.Рябоконево на території Краснокутської селищної ради.   

209. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

1,0261 га для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Пархомівка, кад.№ 

6323585501:01:001:0908 та надання її у власність гр. Данилюку Івану Миколайовичу. 

210. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки площею 

0,1090 га зі зміною цільового призначення для розміщення водонапірної башти, 

розташованої в селищі Водяне. 

211. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна) за адресою: с.Котелевка, вул. Шевченка та надання її у власність  гр. 

Гальченко Наталії Олексіївні. 

212. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна) за адресою: с.Чернещина, вул.Дружби, 73, та надання її у власність  гр. 

Безлуцькій Ользі Анатаоліївні. 

213. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна) за адресою: с.Козіївка, вул. Слобожанська та надання її у власність  гр. 

Бабенко Світлані Іванівні. 

214. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки площею 

0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна) , розташовану в межах  селища Водяне та  надання її у власність гр. 

Покулю Олександру Сергійовичу. 



215. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки площею 

0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна)  за адресою:   селище Водяне, пров. 2-й Московський, 9, та  надання її у 

власність гр. Кулик Аллі Олексіївні. 

216. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,2317 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна) за адресою: с.Мойка, вул.Лермонтова, 38, та надання її у власність  гр. 

Микитенко Діані Юріївні. 

217. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна) за адресою: с.Каплунівка, вул.Берегова, 24, та надання її у власність  гр. 

Гудиму Миколі Івановичу. 

218. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна) за адресою: с.Китченківка, вул.Шкільна та надання її у власність  гр. 

Концевому Павлу Олександровичу. 

219. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,2169 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна) за адресою: с. В’язова, вул.Вишнева, 18, та надання її у власність гр. 

Рябоконю Юрію Олексійовичу. 

220. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна) за адресою: с.Степанівка, вул.Вишнева та надання її у власність  гр. 

Гиль Наталії Георгіївні. 

221. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна) за адресою: с.Качалівка,  вул. Шкільна, 9а, та надання її у власність   гр. 

Кібишу Захару Володимировичу. 

222. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,0263 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна) за адресою: селище Дублянка, вул. Перемоги, 7/13-А, та надання її у 

власність  гр. Москаленко Галині Василівні. 

223. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки площею 

0,0024 га для будівництва індивідуального зблокованого гаража за адресою: смт 

Краснокутськ, вул.Челюскінців (напроти будинку № 13), та надання її у власність гр. Раїні 

Вадиму Олександровичу. 

224. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки площею 

0,0050 га для будівництва індивідуального гаража за адресою: смт Краснокутськ, пров. 

Каштановий, 2а, та надання її у власність гр. Гуріній Ользі Федорівні. 



225. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,1200 га для ведення індивідуального садівництва в межах смт Костянтинівка, вул. Зелена, 

1, та надання її у власність гр. Хлівняк Ірині Федорівні. 

226. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,1200 га для ведення індивідуального садівництва в межах с.Слобідка, вул.Шкільна та 

надання її у власність   гр. Лебедєвій Надії Вікторівні. 

227. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,1200 га для ведення індивідуального садівництва в межах с.Слобідка, вул.Шкільна та 

надання її у власність  гр. Лебедєву Володимиру Володимировичу. 

228. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,1200 га для ведення індивідуального садівництва в межах с.Слобідка, вул.Шкільна та 

надання її у власність   гр. Алатарцевій Валентині Данилівні. 

229. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,1200 га для ведення індивідуального садівництва в межах с.Котелевка, вул.Шевченка та 

надання її у власність гр. Гальченку Олексію Івановичу. 

230. Про надання у власність Вепрецькій Ользі Іванівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 6323585501:01:001:0716) площею 0,1759 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) за адресою: с.Пархомівка,  

вул.Панаса Луньова, 51. 

231. Про надання у власність Раїні Олегу Михайловичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 6323555100:01:001:1247) площею 0,1241 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) за адресою: смт 

Краснокутськ,  пров.Завгороднього, 4. 

232. Про надання у власність Усатій Тетяні Вікторівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 6323555100:01:001:1220) площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) за адресою: смт 

Краснокутськ, вул.Чапаєва, 36. 

233. Про надання у власність Кабашній Світлані Олександрівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 6323555100:01:001:0854) площею 0,1500 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) за 

адресою: смт Краснокутськ,  вул.Савинська, 5. 

234. Про надання у власність Кулієвій Марині Олександрівні земельної ділянки 

(кадастровий номер 6323581707:01:001:0092) площею 0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) за 

адресою: с.Павлюківка, вул.Болотна, 19. 

235. Про надання у власність Кочетовій Людмилі Олексіївні земельної ділянки 

(кадастровий номер 6323583201:01:001:0439) площею 0,1809 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) за 

адресою: с.Козіївка,  вул.Миру (Жовтнева), 9. 



236. Про надання у власність Вепрецькому Володимиру Миколайовичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 6323585501:01:001:0889) площею 0,2072 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) за 

адресою:  с.Пархомівка, вулиця 5-ї Гвардійської повітряно-десантної дивізії, 16. 

237. Про надання у власність Галушці Владиславу Олеговичу земельної ділянки 

(кадастровий номер 6323584704:01:001:0252) площею 0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) за 

адресою: с.Мирне, вул.Центральна, 147. 

238. Про надання дозволу гр. Желновачу Олександру Вікторовичу, зареєстрованому в смт 

Краснокутськ вул. Вигінчанська, № 22 на розробку проєкту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна) за адресою: смт Краснокутськ, вул.Шкільна, 

38, для оформлення права власності. 

239. Про надання дозволу гр. Двірко Світлані Анатоліївні, зареєстрованій в смт 

Краснокутськ вул.Набережна, № 13, на розробку проєкту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна) в межах смт Краснокутськ, 

пров.Байрачанський для оформлення права власності. 

240. Про надання дозволу гр. Тищенку Володимиру Миколайовичу, зареєстрованому в 

селищі Водяне, вул. Московська, № 134, на розробку проєкту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна) за адресою: с.Княжа Долина, вул. Набережна, 

36, для оформлення права власності. 

241. Про надання дозволу гр. Данило Аллі Михайлівні, зареєстрованій в с.Сіряки, 

вул.Дружби народів, 1, Харківського району на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку,  в  селищі Прогрес, вул. Зелена, 11, для оформлення права власності. 

242. Про надання дозволу гр. Коломійцю Павлу Миколайовичу, зареєстрованому в 

с.В’язова, вул.Вишнева, № 8 на розробку проєкту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,6500 га для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.В’язова, вул.Слобожанська для оформлення права власності. 

243. Про надання дозволу гр. Сватенку Олександру Федоровичу, зареєстрованому в 

с.Дублянка, вул.Польова, № 5, кв.1, на розробку проєкту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,8500 га для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Дублянка для оформлення права власності. 

244. Про надання дозволу гр. Імениннику Ігорю Вікторовичу, зареєстрованому в 

с.Китченківка, вул.Хальзова, № 21, кв.3, на розробку проєкту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,3000 га для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Китченківка, вул.Хальзова, № 4, для оформлення права власності. 

245. Про надання дозволу гр. Жорнику В’ячеславу Павловичу, зареєстрованому в 

с.Любівка, вул.Слобожанська, № 131, на розробку проєкту землеустрою  щодо відведення 



земельної ділянки орієнтовною площею 0,6000 га для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Повстянка, № 4, для оформлення права власності. 

246. Про надання дозволу гр. Момоту Олександру Петровичу, зареєстрованому в м. Харків, 

вул Електровозна, 9, кв. 77, на розробку проєкту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,5600 га для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Козіївка, вул. Першотравнева, № 46, для оформлення права власності. 

247. Про надання дозволу гр. Семененко Юлії Вікторівні, зареєстрованій в сел.Ковалівське, 

вул.Степова, № 1, на розробку проєкту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,7000 га для ведення особистого селянського господарства в межах 

сел.Ковалівське, вул. Віри Скотар, № 66, для оформлення права власності. 

248. Про надання дозволу гр. Семененко Любові Михайлівні, зареєстрованій в 

сел.Ковалівське, вул.Степова, № 1, на розробку проєкту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,7000 га для ведення особистого селянського 

господарства в межах сел.Ковалівське, вул.Віри Скотар, № 35, для оформлення права 

власності. 

249. Про надання дозволу гр. Стельмащук Антоніні Олександрівні, зареєстрованій в смт 

Краснокутськ, вул. Савинська, № 13, на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,41 га для ведення особистого селянського 

господарства в смт Краснокутськ по вул. Савинській, 13, для оформлення права власності. 

250. Про надання дозволу гр. Юрченку Сергію Миколайовичу, зареєстрованому в смт 

Краснокутськ, пров. Городищанський, № 8 кв. 7, на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,05 га для ведення особистого 

селянського господарства в межах смт. Краснокутськ по пров.Городищанському (поруч з № 

8) для оформлення права власності. 

251. Про надання дозволу гр. Захарченку Олександру Павловичу, зареєстрованому в 

с.Каплунівка, вул.Центральна, № 45, на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,5326 га для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Каплунівка по вул. Морозова № 20, для оформлення права власності. 

252. Про надання дозволу гр. Лащенко Галині Яківні, зареєстрованій в с.Чернещина, 

вул.Вишнева, № 8, на розробку проєкту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 2,00 га для  ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Чернещина (в кінці пров. Піщаного) для оформлення права власності. 

253. Про надання дозволу гр. Кравченку Ігорю Анатолійовичу, зареєстрованому в 

м.Харків, вул.Спортивна, 1 кв. 101, на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,5197 га для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Качалівка для оформлення права власності. 

254. Про надання дозволу гр. Барановій Оксані Василівні, зареєстрованій в с.Любівка, 

вул.Паливодська, 15, на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 1,50 га для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Любівка, вул.Паливодська, 15, для оформлення права власності. 



255. Про надання дозволу гр. Боряку Віктору Едуардовичу, зареєстрованому в 

с.Чернещина, вул.Вільшанська, № 32, на розробку проєкту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,50 га для  ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Чернещина  по пров. Кленовий, 1, для оформлення права власності. 

256. Про надання дозволу гр. Сургай Надії Михайлівні, зареєстрованій в м.Харків, 

пров.Ювілейний, № 40А кв. 204, на розробку проєкту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,55 га для  ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Любівка, вул.Мороза для оформлення права власності. 

257. Про надання дозволу гр. Ткач Людмилі Петрівні, зареєстрованій в с.Китченківка, 

вул.Хальзова, 30А, на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,80 га для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Китченківка, вул.Хальзова, 30А, для оформлення права власності. 

258. Про надання дозволу гр. Гернешію Василю Юрійовичу, зареєстрованому в 

с.Китченківка, вул.Хальзова, 39, на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,50 га для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Китченківка, вул.Хальзова, 39, для оформлення права власності. 

259. Про надання дозволу гр. Буртиці Дмитру Сергійовичу, зареєстрованому в с.Козіївка, 

вул.Перемоги, 30, на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 1,50 га для ведення особистого селянського господарства в межах  

с.Козіївка, пров.Луговий, 5, для оформлення права власності. 

260. Про надання дозволу гр. Заріцькій Каріні Сергіївні, зареєстрованій в с.Козіївка, 

вул.Перемоги, 44, на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,60 га для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Козіївка, вул. Першотравнева, 51, для оформлення права власності. 

261. Про надання дозволу гр. Заріцькому Сергію Петровичу, зареєстрованому в  с.Козіївка, 

вул.Перемоги, 44, на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 1,60 га для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Козіївка, вул.Перемоги, 44 для оформлення права власності. 

262. Про надання дозволу гр. Вавенку Олегу Олександровичу, зареєстрованому в 

с.Пархомівка, вул.Харитоненків, № 48, на розробку проєкту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,85 га для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Пархомівка для оформлення права власності. 

263. Про надання дозволу гр. Шакіро Ніні Миколаївні, зареєстрованій в  смт Краснокутськ, 

вул.Савинська, № 29, на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,53 га для ведення особистого селянського господарства в смт 

Краснокутськ по вул. Савинській, 29, для оформлення права власності. 

264. Про надання дозволу гр. Оленіч Аліні Сергіївні, зареєстрованій в  с.Княжа Долина, 

вул.Набережна, № 17, на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 1,60 га для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Княжа Долина для оформлення права власності. 



265. Про надання дозволу гр. Абдуллаєву Роману Адильхановичу, зареєстрованому в смт 

Краснокутськ, вул.Сонячна, № 35, на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,38 га для ведення особистого селянського 

господарства в  смт Краснокутськ по пров. Байрачанському для оформлення права оренди. 

 266. Про надання дозволу гр. Скачку Сергію Івановичу, зареєстрованому в с.В’язова, 

вул.Шевченка, № 10, на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,40 га для ведення особистого селянського господарства в с.В’язова, 

вул.Польова, 4, для оформлення права власності. 

267. Про надання дозволу гр. Тищенку Олександру Миколайовичу, зареєстрованому в 

селищі Водяне, вул. Московська, № 134 кв. 1, на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,65 га для ведення особистого 

селянського господарства в межах селища Водяне для оформлення права власності. 

268. Про надання дозволу гр. Литвиненко Валерії Олександрівні, зареєстрованій в смт 

Костянтинівка, вул.Вишнева, 45, на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,55 га для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт Костянтинівка для оформлення права власності. 

269. Про надання дозволу гр. Данило Аллі Михайлівні, зареєстрованій в  с.Сіряки, вул. 

Дружби народів,1, Харківського району на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га для ведення особистого селянського 

господарства в межах селища Прогрес, вул.Зелена, 11, для оформлення права власності. 

270. Про надання дозволу гр. Гончаровій Світлані Миколаївні, зареєстрованій в смт 

Костянтинівка, вул.Заводська, 34, на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для ведення особистого селянського 

господарства в  смт Костянтинівка, вул.Заводська, 34, для оформлення права власності. 

271. Про припинення дії рішення 35 сесії Козіївської сільської ради  6 скликання від 

20.10.2014 р. 

272. Про надання дозволу гр. Богаєнку Анатолію Олександровичу, зареєстрованому в 

с.Козіївка, вул.Садова, 1, на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,32 га для ведення особистого селянського господарства в  

с.Козіївка, вул.Садова, 1, (поруч з присадибною ділянкою) для оформлення права власності. 

273. Про надання дозволу гр. Марюхненко Ларисі Віталіївні, зареєстрованій в  с.Козіївка, 

вул.Козацька, 14, на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,32 га для ведення особистого селянського господарства в  с.Козіївка, 

вул.Слобожанська (за присадибною ділянкою) для оформлення права власності. 

274. Про надання дозволу гр. Чорній Аллі Вікторівні, зареєстрованій в смт Краснокутськ, 

вул.Базарна, 48, на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,10 га для ведення особистого селянського господарства в смт 

Краснокутськ, вул. Вигінчанська, 1 (поруч з присадибною ділянкою) для оформлення права 

власності. 

275. Про надання дозволу гр. Олійник Юлії Станіславівні, зареєстрованій в  м. Харків, вул. 

Гвардійців-Широнінців, 43Д, на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки орієнтовною площею 0,52 га для ведення особистого селянського господарства в смт 

Краснокутськ, вул. Партизанська,  39, (поруч з присадибною ділянкою) для оформлення 

права власності. 

276. Про надання дозволу гр. Кабашній Світлані Олександрівні, зареєстрованій в  м. 

Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 14 кв. 205 на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,40 га для ведення особистого 

селянського господарства в  смт Краснокутськ, вул. Савинська,  5, (поруч з присадибною 

ділянкою) для оформлення права власності. 

277. Про надання дозволу гр. Ловску Андрію Михайловичу, зареєстрованому в 

с.Пархомівка, вул.Ставкова, 70, на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,16 га для ведення особистого селянського 

господарства в  с.Пархомівка, вул.Перемоги,  17, (поруч з присадибною ділянкою) для 

оформлення права власності. 

278. Про надання дозволу гр. Дяченко Аліні Володимирівні, зареєстрованій в с.Пархомівка, 

вул.Клубна, 27, на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,35 га для ведення особистого селянського господарства в  

с.Пархомівка, вул.Клубна для оформлення права власності. 

279. Про надання дозволу гр. Кирилюк Ніні Яківні, зареєстрованій в с.Пархомівка, вул. 

Північна, 2, на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в  межах 

с.Пархомівка для оформлення права власності. 

280. Про надання дозволу гр. Чаплизі Ользі Василівні, зареєстрованій в  с.Пархомівка, 

вул.Північна, 2, на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства в  межах 

с.Пархомівка для оформлення права власності. 

281. Про надання дозволу гр. Чуженкову Євгенію Миколайовичу, зареєстрованому в с. 

Олексіївка, вул.Черемушна, 5, на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,60 га для ведення особистого селянського господарства в  

межах с-ща Прогрес для оформлення права власності. 

282. Про надання дозволу гр. Купрієнку Андрію Володимировичу, зареєстрованому в  

с.Колонтаїв, вул.Повстянка, 6, на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,65 га для ведення особистого селянського господарства в   

с.Колонтаїв, вул.Повстянка, 6, (поруч з присадибною ділянкою) для оформлення права 

власності. 

283. Про затвердження гр. Хлівняку Сергію Олексійовичу, проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, площею 0,0150га для обслуговування нежитлової будівлі-лазні 

за адресою: смт Костянтинівка, вул.Одноребрівська, 57, та надання в оренду. 

284. Про розгляд заяви гр. Тютюнник Ніни Вікторівни, зареєстрованої в смт Краснокутськ, 

вул.Основ’янська, 1 кв.1 стосовно надання дозволу щодо поділу земельної ділянки, площею 

0,1389га, кадастровий номер 6323555100:01:001:1025 та виділення ½ частки присадибної 

ділянки, яка знаходиться в  смт Краснокутськ, вул.Основ’янська, 1, для оформлення права 

власності. 



285. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в смт Краснокутськ, 

вул.Перемоги (автостоянка) площею 0,39 га, яка перебуває в постійному користуванні гр. 

Ляшко Лідії Францівни. 

286. Про розгляд заяви гр. Бутенко Раїси Іванівни, зареєстрованої в с.Петрівське, вул. 

Шевченка, 8, стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, орієнтовною площею 0,09 га для будівництва, яка розташована в межах 

с.Петрівське  для оформлення права власності. 

287. Про розгляд заяви гр. Лащенка Віктора Васильовича, зареєстрованого в с.Чернещина, 

вул.Вишнева, 8, стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована в межах смт Краснокутськ по вул.Перемоги для 

оформлення права власності. 

288. Про розгляд заяви гр. Штанька Володимира Петровича, зареєстрованого в смт 

Краснокутськ, вул.Заводська, 22, стосовно надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 2,00га для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована в межах с. Козіївки по 

вул.Першотравневій для оформлення права власності. 

289. Про розгляд заяви гр. Тіцької Олени Павлівни, зареєстрованої в смт Солоніцевка, 

Дергачівського району Харківської обл. в/д Некрасова, 5 стосовно надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 

0,30 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в межах смт 

Костянтинівка по вул.Лісова (за присадибними ділянками) для оформлення права власності. 

290. Про затвердження гр. Швайці Олександрі Миколаївні технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (паю) № 337, площею 

0,2687 га (сіножаті), розташованої за межами населеного пункту смт Краснокутська та 

передачу у власність із земель реформованого КСП «Маяк» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

 291. Про затвердження гр. Кравченку Ігорю Анатолійовичу технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (паю) № 2/364, 

площею 0,5487га (сіножаті), розташованої за межами населеного пункту с.Качалівка та 

передачу у власність  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

292. Про затвердження гр. Кравченку Ігорю Анатолійовичу технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (паю) № 8/375, 

площею 0,2378га (пасовища), розташованої за межами населеного пункту с.Качалівка та 

передачу у власність  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

293. Про затвердження гр. Гребенику Миколі Петровичу технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки (паю) № 321, площею 4,6969га 

(рілля), розташованої за межами населеного пункту с.Пархомівка та передачу у власність  

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

294. Про затвердження гр. Грищенку Сергію Петровичу технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (паю) № 37, площею 



0,2880га (пасовища), розташованої за межами населеного пункту с.Качалівка та передачу у 

власність  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

295. Про затвердження ПП «МАКС–АГРО» технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки (паю) № 678.1, площею 2,7769га (рілля), розташованої 

за межами населеного пункту    с.Пархомівка та надання в оренду  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

296. Про затвердження ФГ «Славутич-А» технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок (паїв) № 678.2, площею 2,4371га (рілля); № 344, 

площею 2,5854га (рілля), розташованих за межами населеного пункту                                   

с.Пархомівка та надання в оренду  для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

297. Про виділення гр. Микулінській Даріні Олександрівні в натурі (на місцевості) за 

межами с.Пархомівка земельної частки (паю), площею 4,7039га – рілля, кадастровий номер 

6323585500:01:001:0116 та передачу у власність для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на підставі рішення суду. 

298. Про виділення гр. Зерній Тетяні Михайлівні в натурі (на місцевості) за межами  

с.Качалівка земельних часток (паїв): № 2/093, площею 0,4699га (сіножаті); № 8/240, площею 

0,1413га (пасовища) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  за межами 

населених пунктів із земель реформованого КСП «АФ Мурафська», кадастрові номери: 

6323581700:02:001:0380, 6323581700:04:001:1341 та передачу у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на підставі рішення суду та сертифікату серії 

ХР № 0219428. 

299. Про виділення гр. Шатохіну Олександру Анатолійовичу в натурі (на місцевості) за 

межами смт Краснокутськ 2/4 земельної частки (паю) № 657, площею 4,5834га, – рілля, 

кадастровий номер 6323555100:04:001:1605 із земель реформованого КСП «Маяк» та 

передачу у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на підставі 

рішення суду. 

300. Про виділення гр. Шатохіну Олександру Анатолійовичу в натурі (на місцевості) за 

межами смт Краснокутськ 2/4 земельної частки (паю) № 11, площею 4,8400га, – рілля, 

кадастровий номер 6323555100:03:001:0795 із земель реформованого КСП «Маяк» та 

передачу у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на підставі 

рішення суду. 

301. Про виділення гр. Меньшиковій Оксані Анатоліївні в натурі (на місцевості) за 

межами смт Краснокутськ 1/4 земельної частки (паю) № 657, площею 4,5834га, – рілля, 

кадастровий номер 6323555100:04:001:1605 із земель реформованого КСП «Маяк» для 

оформлення права власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

підставі рішення суду. 

302. Про виділення гр. Меньшиковій Оксані Анатоліївні в натурі (на місцевості) за 

межами смт Краснокутськ 1/4 земельної частки (паю) № 11, площею 4,8400га, – рілля, 

кадастровий номер 6323555100:03:001:0795 із земель реформованого КСП «Маяк» та 

передачу у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на підставі 

рішення суду. 



303. Про надання дозволу гр. Стрижаку Віктору Володимировичу, зареєстрованому в 

с.Іванівка, вул.Горького, № 22 Великописарівського району Сумської області на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для оформлення права власності на земельні частки (паї): № 

37, площею 3,6919га (рілля); № 576, площею 0,3529га (сіножаті); № 572, площею 0,1902га 

(пасовища) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  за межами 

населених пунктів із земель реформованого КСП «АФ Мурафська» на підставі сертифікату 

на право на земельну частку (пай) серія ХР №0128904. 

304. Про надання дозволу гр. Яризько Євгенії Петрівні, зареєстрованій в с.Мурафа, 

вул.Весняна, № 59, Богодухівського району  на розробку технічної документації із 

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

місцевості) для оформлення права власності на земельні частки (паї):  № 651, площею 

0,3594га (сіножаті); № 227, площею 0,1441га (пасовища) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  за межами населених пунктів із земель реформованого 

КСП «АФ Мурафська»  на підставі сертифікату на право на земельну частку (пай) серія ХР 

№0219052 та рішення суду. 

305. Про надання дозволу гр. Ніконову Івану Олександровичу, зареєстрованому в 

с.Качалівка, вул.Червона, № 43 Богодухівського району  на розробку технічної документації 

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

місцевості) для оформлення права власності на земельні частки (паї):  № 158, площею 

0,5499га (сіножаті);  № 356, площею 0,1788га (пасовища) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  за межами населених пунктів із земель реформованого 

КСП «АФ Мурафська»  на підставі сертифікату на право на земельну частку (пай) серія ХР 

№ 0219076 та рішення суду. 

306. Про надання дозволу гр. Лукіну Сергію Миколайовичу, зареєстрованому в 

с.Качалівка, вул.Першотравнева, № 59, Богодухівського району  на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для оформлення права власності на земельну частку (пай) № 146, 

площею 3,1730га (рілля) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  за 

межами населених пунктів із земель реформованого КСП «АФ Мурафська»  на підставі 

сертифікату на право на земельну частку (пай) серія ХР  № 219242 та рішення суду.  

307. Про надання дозволу гр. Пахомову Олексію Миколайовичу, зареєстрованому в смт 

Костянтинівка, вул.Ярівська, № 5 Богодухівського району  на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для оформлення права власності на земельну частку (пай):  № 549, 

площею 0,2063га  (пасовища) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  за 

межами населених пунктів із земель реформованого ВАТ «Ананьївське»  на підставі 

сертифікату на право на земельну частку (пай) серія ХР № 0276470. 

308. Про надання дозволу гр. Пахомову Олексію Миколайовичу, зареєстрованому в смт 

Костянтинівка, вул.Ярівська, № 5 Богодухівського району  на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для оформлення права власності на земельну частку (пай):  № 167, 

площею 0,0112  (сад) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  за межами 



населених пунктів із земель реформованого ВАТ «Ананьївське»  на підставі сертифікату на 

право на земельну частку (пай) серія ХР № 0276470. 

309. Про розгляд заяви гр. Герунової Лариси Миколаївни, зареєстрованої в с.Козіївка, вул. 

Садова, 19, щодо припинення дії договору оренди землі від 10.03.2009 р. за № 040969900002 

в зв’язку з відчуженням нежитлової будівлі-магазину. 

310. Про розгляд листа Мурафського сільського споживчого товариства  щодо 

припинення права користування земельними ділянками в с.Мурафа: вул.Харківська, 4а, 

площею 0,10га, вул. Харківська,4, площею 0,0283га, вул.Центральна, 124, площею 0,0246га   

в зв’язку з відчуженням нежитлових будівель. 

311. Про розгляд заяви гр. Слончака Віктора Володимировича, зареєстрованого в 

м.Васильків, вул.Лісова, 24, Київської обл. щодо припинення дії договорів оренди землі від 

08.04.2014 р. за №№: 53/14, 45/14, 42/14 (невитребувані паї) в зв’язку з появою власників 

земельних часток (паїв). 

312. Про розгляд заяви гр. Кухтіна Андрія Вікторовича, зареєстрованого в с.Каплунівка, 

вул.Морозова, 20, щодо припинення права користування земельною ділянкою, площею 

0,5326 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться поруч з його 

присадибною ділянкою. 

313. Про розгляд заяви гр. Присіч Ганни Віталіївни, зареєстрованої в с.Козіївка, 

вул.Новоселівська, 6, щодо припинення права користування земельною ділянкою, площею 

0,35 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в с.Козіївка, 

вул.Першотравнева, 41. 

314. Про розгляд заяви ФО-П Гаврилової Олени Володимирівни, зареєстрованої в смт 

Краснокутськ, вул.Перемоги, 12а кв.20 щодо проведення земельних торгів на земельну 

ділянку, площею 0,0030 га для розміщення тимчасової споруди в смт Краснокутськ по 

вул.Перемоги (між магазинами «Декор» та «Морозко») з подальшим викупом права оренди 

на земельну ділянку. 

315. Про розгляд заяви ФО-П Кравченко Зої Іванівни, зареєстрованої в смт Краснокутськ, 

вул.Перемоги, 12 кв.13 щодо проведення земельних торгів на земельну ділянку, площею 

0,0030 га для розміщення тимчасової споруди в смт Краснокутськ по вул.Перемоги (між 

магазинами «Декор» та «Морозко») з подальшим викупом права оренди на земельну ділянку.  

316. Про розгляд заяви гр. Абдуллаєва Романа Адильхановича щодо внесення змін в 

рішення 58 сесії Краснокутської селищної ради 7 скликання № 1628 від 20.08.2020 р. 

317. Про розгляд заяви гр. Стороженко Галини Петрівни щодо внесення змін в рішення 61 

сесії Краснокутської селищної ради 7 скликання № 1784 від 21.10.2020 р. 

318. Про розгляд заяви гр. Яременка Віталія Сергійовича щодо внесення змін в рішення 61 

сесії Краснокутської селищної ради 7 скликання № 1760 від 21.10.2020 р. 

319. Про розгляд заяви гр. Горбалінського Святослава Маар’яновича  щодо внесення змін 

в рішення 57 сесії Краснокутської селищної ради 7 скликання № 1567 від 02.07.2020 р. 

320. Про розгляд заяви гр. Момота Сергія Миколайовича щодо внесення змін в рішення 40 

сесії Козіївської сільської ради 7 скликання від 30.09.2020 р. 



321. Про розгляд заяви гр. Батожної Ніни Григорівни, зареєстрованої за адресою:  

с.Козіївка, вул.Миру, 43, щодо припинення  права користування земельною ділянкою, 

площею 0,18 га в с.Козіївка по вул.Слобожанській на підставі добровільної відмови. 

322. Про розгляд заяви гр. Кощій Алли Вікторівни, зареєстрованої за адресою: с.Козіївка, 

вул.Шевченка, 6В, щодо припинення  права користування земельною ділянкою, площею 0,07 

га в с.Козіївка по вул.Слобожанській на підставі добровільної відмови. 

323. Про розгляд заяви гр. Кощій Тетяни Володимирівни, зареєстрованої за адресою: 

с.Козіївка, вул.Шевченка, 6В, щодо припинення  права користування земельною ділянкою, 

площею 0,07 га в с.Козіївка по вул.Слобожанській на підставі добровільної відмови. 

324. Про затвердження гр. Лобкановій Марині Юріївні технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки (паю) № 466, площею 7,7168 га 

(рілля), розташованої за межами населеного пункту с.Каплунівка та передачу у власність  

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

325. Про виділення в натурі (на місцевості) гр. Виннику Миколі Івановичу земельних 

ділянок (паїв) № 122 площею 3,6959га (рілля), № 122 площею 0,0968га (сіножаті), 

розташованих за межами населеного пункту с.Козіївка та передачу у власність  для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 

326. Про затвердження гр. Паничу Сергію Івановичу технічної документації із 

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

місцевості), площею 1,3303 га (рілля), розташованої в межах населеного пункту  с.Прогрес та 

передачу у власність  для ведення особистого підсобного господарства. 

327. Про затвердження гр. Грищенку Євгену Миколайовичу проекту землеустрою із 

зміною виду цільового призначення земельної ділянки, землі житлової та громадської 

забудови на землі сільськогосподарського призначення,з подальшим наданням у власність 

для ведення особистого селянського господарства, площею 0,3616 га, розташовану в  

с.Мурафа, вул. Базарна, 2. 

328. Про внесення змін в рішення Колонтаївської сільської ради  XLIII сесії VII  скликання 

від  02.10.2020 року «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність громадянці України Назарчук 

Наталії Іванівні» стосовно уточнення площі земельної ділянки. 

329. Про затвердження гр. Котелевській Вікторії Володимирівні проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,0100 га та надання згоди на її продаж на якій 

розташована нежитлової будівля – магазин за адресою: смт. Краснокутськ вул.Зарічна, 3. 

330. Про надання гр. Чаговцю Костянтину Васильовичу зареєстрованому за адресою: 

м.Харків, вул.Барабашова, 36-а, кв.34 дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3500га за адресою: с.Основинці, 

вул.Каразінська (Тельмана), 26, для обслуговування банно-прального комбінату з котельнею. 

331. Про надання дозволу гр. Тімченко Наталії Володимирівні, зареєстрованій в смт 

Краснокутськ вул.Бориса Зголи, № 42, на розробку проєкту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 1,30 га для ведення особистого селянського 

господарства за межами смт Краснокутськ (сіножаті), для оформлення права власності. 



332. Про надання дозволу гр. Різаку Євгенію Володимировичу, зареєстрованому в 

сел.Оленівське, вул.Сіра, Богодухівського району на розробку технічної документації із 

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

місцевості) для оформлення права власності на земельну частку (пай): № 541, сіножаті та № 

649, пасовища для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  за межами 

населених пунктів із земель реформованого КСП «АФ «Мурафська»  на підставі сертифікату 

на право на земельну частку (пай) серія ХР № 0219276. 

333. Про надання дозволу гр. Цовмі Марії Федорівні, зареєстрованій в сел.Оленівське, 

вул.Середня, 1, Богодухівського району на розробку технічної документації із землеустрою 

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

оформлення права власності на земельну частку (пай): № 592, сіножаті та № 708 пасовища 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів із 

земель реформованого КСП «АФ «Мурафська» на підставі сертифікату на право на земельну 

частку (пай) серія ХР № 0219278. 

334. Про надання дозволу гр. Бобошко Наталії Андріївні, зареєстрованій в с.Качалівка, 

вул.Леніна, 24, кв. 2 Богодухівського району на розробку технічної документації із 

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

місцевості) для оформлення права власності на земельну частку (пай): № 644, сіножаті та № 

267 пасовища для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  за межами 

населених пунктів із земель реформованого КСП «АФ «Мурафська»  на підставі сертифікату 

на право на земельну частку (пай) серія ХР № 0219523. 

335. Про надання дозволу гр. В’ясковій Ользі Яківні, зареєстрованій в м.Харків, вул.Героїв 

Праці, 18, кв. 80 Богодухівського району на розробку технічної документації із землеустрою 

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

оформлення права власності на земельну частку (пай): № 454, сіножаті та № 554 пасовища 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  за межами населених пунктів із 

земель реформованого КСП «АФ «Мурафська»  на підставі сертифікату на право на 

земельну частку (пай) серія ХР № 0280821. 

336. Про надання дозволу гр. Санжаровській Ользі Анатоліївні, зареєстрованій в 

с.Мурафа, вул.Театральна, 17, кв. 3 Богодухівського району на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для оформлення права власності на земельну частку (пай): № 616, 

сіножаті та № 623 пасовища для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  за 

межами населених пунктів із земель реформованого КСП «АФ «Мурафська»  на підставі 

сертифікату на право на земельну частку (пай) серія ХР № 0219462. 

337. Про розгляд заяви гр. Працебуди Лідії Миколаївні, зареєстрованій в с.Каплунівка, 

вул.Морозова, 5 Богодухівського району про  виділення в натурі (на місцевості)  земельної 

частки (паю) для оформлення права власності на земельну частку (пай) із земель 

реформованого КСП «Каплунівське»  на підставі рішення Краснокутського районного суду 

(справа № 627/465/16-ц). 

338. Про розгляд заяви гр. В’юника Євгенія Олександровича зареєстрованого за адресою 

с.Мурафа вул.Центральна, 34 щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею 2,0000 га в межах смт. Краснокутська (за Мегабанком). 



339. Про надання дозволу гр. Коваленку Леоніду Володимировичу, зареєстрованому в 

с.Пархомівка вул. Харитоненків, № 42, на розробку проєкту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна) за адресою: с.Пархомівка для оформлення 

права власності. 

340. Про надання дозволу гр. Коваленку Леоніду Володимировичу, зареєстрованому в 

с.Пархомівка, вул. Харитоненків, № 42, на розробку проєкту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Пархомівка для оформлення права власності. 

341. Про надання дозволу гр. Коваленко Олені Василівні, зареєстрованій в с.Пархомівка, 

вул.Харитоненків, № 42, на розробку проєкту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства в 

межах  с.Пархомівка для оформлення права власності. 

342. Про надання дозволу гр. Коваленку Леоніду Володимировичу, зареєстрованому в 

с.Пархомівка, вул.Харитоненків, № 42, на розробку проєкту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 га для індивідуального дачного будівництва в 

межах  с.Пархомівка для оформлення права власності. 

343. Про надання дозволу гр. Коваленку Леоніду Володимировичу, зареєстрованому в 

с.Пархомівка, вул.Харитоненків, № 42, на розробку проєкту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га для ведення садівництва в межах  

с.Пархомівка для оформлення права власності. 

344.  Про надання дозволу гр. Коваленку Леоніду Володимировичу, зареєстрованому в 

с.Пархомівка, вул. Харитоненків, № 42, на розробку проєкту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,01 га для будівництва індивідуального гаража в 

межах  с.Пархомівка для оформлення права власності. 

345. Про розгляд заяв гр. Глітко Ольги Сергіївни, Паригіна Сергія Сергійовича, 

Черкашина Олександра Анатолійовича, Корж Івана Сергійовича - учасників АТО, 

стосовно надання дозволу щодо поділу земельної ділянки площею 10,907га, кадастровий 

номер 6323555100:04:001:1568 та виділення  по 2,0000га кожному для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами смт Краснокутськ  для оформлення 

права власності. 

346. Щодо виділення земельних ділянок гр. Лісову Євгенію Сергійовичу, Хлівняку Андрію 

Володимировичу, учасників АТО, стосовно виділення земельних ділянок площею до 2,0000 

га кожному для ведення ведення особистого селянського господарства. 

347. Про розгляд заяви гр. Андрєєвої Анастасії Дмитрівни, зареєстрованої м.Буча, Київська 

обл., вул..Бірюкова, 7 кв.54 стосовно передачі у власність земельної ділянки площею 

2,0000га, кадастровий номер 6323581200:02:001:0166 для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами с.Каплунівка. 

348. Про  затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 

обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд с.Рябоконеве, 

вул.Центральна, 11, кв. 2, та надання у спільну сумісну власність громадянам Семененко 



Тетяні Володимирівні, Семененку Івану Вікторовичу, Гаврішиній Аллі Михайлівні, 

Семененко Ніні Іванівні. 

349. Про розгляд заяви гр. Круглова Віктора Васильовича, зареєстрованого смт. Козіївка, 

вул. Слобожанська, 40Б, кв.9 стосовно передачі у власність земельної частки (паю) площею 

3,1568га, кадастровий номер 6323583200:02:001:1142 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, за рахунок земель реформованого КСП ім. Леніна. 

350. Про розгляд заяви гр. Моцик Вікторії Василівни, зареєстрованої смт Краснокутськ, 

вул. Дачна, 4, кв. 1 стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 1,8000га, кадастровий номер 6323580500:01:001:0001 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в межах с. Одрада, 

Краснокутської селищної ради. 

351. Про розгляд заяви гр. Моцик Віталія Сергійовича, зареєстрованого смт Краснокутськ, 

вул. Дачна, 4, кв. 1 стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 1,8000га, кадастровий номер 6323580500:01:001:0001 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в межах с. Одрада, 

Краснокутської селищної ради. 

352. Про розгляд заяви гр. Моцик Наталії Петрівни, зареєстрованої м. Харків, вул. 

Фонвізіна, 16а, кв. 43 стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 1,8000га, кадастровий номер 6323580500:01:001:0001 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в межах с. Одрада, 

Краснокутської селищної ради. 

353. Про розгляд заяви гр. Моцик Юрія Віталійовича, зареєстрованого м. Харків, вул. 

Фонвізіна, 16а, кв. 43 стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 1,8000га, кадастровий номер 6323580500:01:001:0001 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в межах с. Одрада, 

Краснокутської селищної ради. 

354. Про розгляд заяви гр. Моцик Людмили Іванівни, зареєстрованої с. Дублянка, вул. 

Перемоги, 5 кв. 16 стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 1,8000га, кадастровий номер 6323580500:01:001:0001 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в межах с. Одрада, 

Краснокутської селищної ради. 

355. Про розгляд заяви гр. Пономаренко Ганни Борисівни, зареєстрованої с. В’язова, вул. 

Слобожанська, 52  стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 1,3000га, для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована в межах с. Одрада, Краснокутської селищної ради. 

356. Про розгляд заяви гр.Нікітенка Олександра Миколайовича голови ФГ «Рандава», 

Нікітенко Ірини Іванівни, Бураги Івана Володимировича, Бураги Тетяни Миколаївни, 

Бураги Володимира Івановича, членів ФГ «Рандава» щодо надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення  у власність земельних ділянок у розмірі земельної 

частки (паю) орієнтовною площеюіз земель сільськогосподарського призначення  

комунальної власності, які перебувають в оренді ФГ «Рандава». 



357. Про розгляд заяви ПАТ «ВК «Укрнафтобуріння» щодо укладання з Краснокутською 

селищною радою угоди на земельні ділянки з кадастровими номерами 

6323582200:02:001:0556, 6323582200:02:001:0567, 6323582200:02:001:0568 для проведення 

геологознімальних, пошукових, геодезичних та інших розвідувальних робіт.. 

358. Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів с. Кусторівка, с. Бузове, с. Павлюківка, с. Карайкозівка, с. 

Шевченкове, с. Петрівське Краснокутської селищної ради Богодухівського району. 

359. Про визнання, як такого, що втратило чинність рішення Краснокутської селищної ради 

LXI сесії VII скликання від 21.10.2020 року «Про розгляд колективного звернення мешканців 

смт. Краснокутськ», щодо  виготовлення технічної документації із землеустрою 

інвентаризації земельної ділянки для подальшого надання  в користування на умовах оренди 

громадянам для городництва. 

360. Про прийняття про надання Краснокутській селищній раді дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності загальною площею 14,1400 га в межах смт. 

Краснокутськ для  подальшої передачі в користування на умовах оренди громадянам- 

мешканцям селища для городництва. 

361. Про розгляд заяви Комунального підприємства з водопостачання та водовідведення 

«Джерело»  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

зміною цільового призначення  для розміщення  та експлуатації  основних підсобних та 

допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури  в смт. Краснокутськ по вул. 

Горянській  на території Краснокутської селищної ради та передачі земельної ділянки кад. № 

6323555100:01:001:1132. 

362. Різне: 

- листи Верховної Ради України; 

-  повідомлення про щорічну здачу декларацій депутатами селищної ради 

 

 

 

Краснокутський 

селищний голова                                                                     Ірина КАРАБУТ 

 
 


