
 

 
 

Харківська область  

Богодухівський район 

Краснокутська  селищна  рада 
 

П Р О Т О К О Л   № 6 

VІ  сесія  VІІІ   скликання 
 

        смт  Краснокутськ 

велика зала засідань селищної ради                                        “23” березня 2021 року   
 

Загальний склад ради –    26 депутатів 

Бере участь у роботі сесії  –  22  депутати (реєстрація додається) 
 

Запрошені та присутні: 
 

Селищний голова – Ірина Карабут,  заступник селищного голови – Сергій Заєць, керуюча 

справами виконавчого комітету селищної ради – Інна Панчішна, начальник фінансового 

управління - Надія Пісна, директор комунального некомерційного підприємства 

«Краснокутська центральна районна лікарня» - Тамара Ткачук, в.о. начальника відділу 

освіти, молоді та спорту - Валентина Колонтаєвська, спеціалісти селищної ради,  депутати 

селищної ради, старости селищної ради. 
 

Головуючий -  Ірина Карабут 

- Згідно ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” – сесія є 

повноважною. 

- Пропоную розпочати роботу сесії. 
 

Звучить Державний Гімн України 
 

- Шановні депутати, ви ознайомились з проєктом порядку денного. На розгляд 

сьогоднішнього засідання сесії винесено 369  питань. Є запитання чи зауваження до проєкту 

порядку денного?  

Проєкт порядку денного: 
 

№ п/п Зміст питання  

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 (зі змінами).  

 

4 Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Краснокутської 

селищної територіальної громади на 2021 рік, затвердженої  рішенням Краснокутської 

селищної ради від 22 грудня 2020 року № 63- VІІІ (зі змінами). 

 

5 Про участь у конкурсній програмі Українського культурного фонду «Культурні 

столиці України», проєкт «Мій, твій, наш Красний Кут» 

 

6 Про затвердження Положення про Громадський бюджет Краснокутської селищної 

ради.  

 

7 Про затвердження Порядку використання коштів на пільгове медичне обслуговування 

жителів Краснокутської селищної територіальної громади 

 

8 Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Краснокутська центральна районна лікарня» Краснокутської селищної ради 

 



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 проектно-кошторисної документації по 

робочому проекту «Будівництво майданчика зі штучним покриттям за адресою: 

Харківська область, Краснокутський район, с. Мурафа, вулиця Центральна, 81» 

 

14 Про надання дозволу на коригування проектно-кошторисної документації по 

робочому проекту «Будівництво футбольного поля з синтетичним покриттям та 

тренажерним обладнанням (В’язівська ЗОШ І-ІІІ ступенів) за адресою: Харківська 

область, Краснокутський район, с.В’язова, вул. 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 державної власності у комунальну власність 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області  

 

17 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Чернещина, вул. Дружби, 1 та 

надання її у власність гр. Макаренку М.І. 

 

18 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт Краснокутськ, вул. Трудова, 

31 та надання її у власність гр. Буцькій Т.В. 

 

19 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Каплунівка, 

вул. Верхня, 53 та надання її у власність гр. Ущенку О.К. 

 

20 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Каплунівка, 

вул. Верхня, 22 та надання її у власність гр. Пашнєву О.С. 

 

21 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за  адресою: c. 

Каплунівка, вул. Верхня, 19 та надання її у власність гр. Галич Л.О 

 

22 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт Краснокутськ, вул. Миру, 

215 та надання її у власність гр. Феськову С.І. 

 

23 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Олексіївка, вул. Черемушна, 1 

та надання її у власність гр. Стройковій Т.Б. 

 

24 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Козіївка, вул. Миру, 8 та 

надання її у власність гр. Величку І.П. 

 

25 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Олексіївка, вул. Вишнева, 13 

та надання її у власність гр. Жуковій Н.М. 

 

26 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Олексіївка, вул. Тичини, 4 та 

надання її у власність гр. Паничу С.І. 

 

27 Про затвердження технічної документаціїіз землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Чернещина, пров. Кленовий, 1 

та надання її у власність гр. Боряку В.Е. 

 



28 Про затвердження технічної документаціїіз землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт 

Краснокутськ, вул. Затишна, 20 та надання її у власність гр. Максьонову В.В. 

 

29 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт Краснокутськ, пров. 

Основʼянський, 5 та надання її у власність гр. Сосновій Т.І. 

 

30 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт Краснокутськ, вул. 

Шевченка, 56 та надання її у власність гр. Павліченко І.В. 

 

31  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. 

Китченківка, вул. Центральна, 67 та надання її у власність гр. Головко В.О. 

 

32 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Качалівка, вул. Червона, 9 та 

надання її у власність гр. Лучці В.С. 

 

33 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Качалівка, вул. Червона, 5а та 

надання її у власність гр. Василечку І.М. 

 

34 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Качалівка, вул. Комарова, 9 та 

надання її у власність гр. Лукіну О.М. 

 

35 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Качалівка, вул. 

Першотравнева, 64А та надання її у власність гр. Демченку М.М. 

 

36 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Качалівка, вул. Китченка, 11а 

та надання її у власність гр. Коротковій І.І. 

 

37 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Пархомівка, вул. І.Малиша, 56 

та надання її у власність гр. Саську Ю.М. 

 

38 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Пархомівка, 

вул. Іванівка, 8 та надання її у власність гр. Вовк Г.Ф. 

 

39 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в c. Козіївка та надання її у власність гр. 

Попову В.І. 

 

40 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання її у власність 

гр. Коваленку В.В. 

 

41 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання її у власність 

гр. Чулю О.В. 

 

42 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання її у власність 

гр. Шатохіній Н.О. 

 

43 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж зе-

мельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання її у власність гр. Колодяжній М.Ю. 

 

44 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт 

Костянтинівка, вул. Чкалова, 25 та надання її у власність гр. Білоус Л.В. 

 

45 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт 

Костянтинівка, вул. Набоківська, 18 та надання її у спільну сумісну власність 

громадянам Шиман М.Я., Шиман Н.В., Шиман Г.В., Сало Т.В. 

 



46 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт 

Костянтинівка, вул.Молодіжна, 26 та надання її у власність гр.Гончарову О.М. 

 

47 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт Костянтинівка, вул. 

Кузнечна, 3а  та надання її у власність гр. Ковалю Л.І. 

 

48 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c.Пархомівка, вул.5 Гвардійськ. 

повітряно-десантної дивізії, 2 та надання її у власність гр. Данилюку І.М. 

 

49 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Пархомів-ка, 

вул. Гризодубових, 14 та надання її у власність гр. Москаленко С.Л. 

 

50 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Пархомівка, вул. Перемоги, 6 

та надання її у власність гр. Рарогу С.А 

 

51 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Пархомівка, вул. Клубна, 2 та 

надання її у власність гр. Юхну В.П. 

 

52 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Пархомівка, вул. Івана 

Малиша, 129 та надання її у власність гр. Самороковій  Л.Г. 

 

53 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Любівка, вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 6 та надання її у власність гр. Гармашу І.Х. 

 

54 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Мурафа, 

вул. Перемоги, 10 та надання її у власність гр. Гончаровій Г.В. 

 

55 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Мурафа, 

вул. Перемоги, 3 та надання її у власність гр. Толкачовій П.Й. 

 

56 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Мурафа, 

вул. Комишанська, 3 та надання її у власність гр. Повзик Г.П. 

 

57 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Мурафа, 

вул. Вишнева, 10 та надання її у власність гр. Максюк Н.Г. 

 

58 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Мурафа, вул. Заводська, 3 та 

надання її у власність гр. Сукач С.В. 

 

59 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Мирне, вул. Вишнева, 14 та 

надання її у власність гр. Суботі С.С. 

 

60 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Качалівка, вул. Червона, 59 та 

надання її у власність гр. Демченко Л.М. 

 

61 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Качалівка, вул. Комарова, 31 

та надання її у власність гр. Драній В.М. 

 

62 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Козіївка, 

вул. Слобожанська, 53 та надання її у власність гр. Петренко Н.О. 

 

63 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Ковалівка, вул. Польова, 24 та 

надання її у власність гр. Божку С.І. 

 



64 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Слобідка, 

вул. Підлісна, 21 та надання її у власність гр. Воловик М.В. 

 

65 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Олексіївка, пров. Центральний, 

1 та надання її у власність гр. Желновачу М.Д. 

 

66 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Пархомівка, 

вул. Гризодубових, 20, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Дроню М.І. 

 

67 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Колонтаїв, 

пров.Вигінчанський, 19 на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Кальченко А.І. 

 

68 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Шкільна, 

16, смт Краснокутськ на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Олійнику О.О. 

 

69 Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с. Любівка, 

вул. Паливодська, 15 на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Барановій О.В. 

 

70 Про затвердження технічної документаціїіз землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Набережна, 7 c. Любівка, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Шибаєву С.П. 

 

71 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Базарна, 

64 смт Краснокутськ на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Чорному Р.О. 

 

72 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Миру, 397 смт Краснокутськ 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Єрмак Н.М. 

 

73 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: пров. Лісовий, 9 с. Чернещина, 

Богодухівського району Харківської області та надання її у власність гр. Глоденку В.І. 

 

74 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: пров. 

Український c. Рябоконеве, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Собку С.І. 

 

75 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Глобівська, 12 c. Городнє, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Бобрицькому 

В.М. 

 

76 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Шкільна, 13          c. 

Китченківка, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Блищику Л.П. 

 

77 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Шевченка, 22  c. Городнє, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Власенку А.І. 

 

78 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Шевченка, 24  c. Городнє, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Власенко С.В. 

 

79 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  



земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Ватутіна, 3 c. Козіївка, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Сабовій В.П. 

80 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Садова, 19  c. Козіївка, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Геруновій Л.М. 

 

81 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Новоселівська, 14, c. 

Козіївка, Богодухівського району Харківської області та надання її у власність гр. 

Соколовській К.Д. 

 

82 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Козацька, 12  c. Козіївка, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Нікітенко Н.Г. 

 

83 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Шевченка, 85  c. Козіївка, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гриненку О.М. 

 

84 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Слобожанська, 205, c. 

Козіївка, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Ільющенку Л.М. 

 

85 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Козіївка, вул. Польова, 1 та 

надання її у власність гр. Попову В.І. 

 

86 Про  затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою:  c. Слобідка, вул. Гагаріна, 11  та 

надання її у власність гр. Пилипенко Н.І. 

 

87 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. Першотравнева, 

16 та надання її у власність гр. Колодяжній М.Ю. 

 

88 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства за адресою: c. Ситники на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Базилевич С.Н. 

 

89 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Бідило на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Котелевському В.Ф. 

 

90 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Чернещина, вул. Дружби, 1 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Макаренку М.І. 

 

91 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. Слобожанська 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Неклейоновій 

Л.В. 

 

92 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. Мороза та 

надання її у власність гр. Перехресту В.М. 

 

93 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. Мороза, 16 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Коліснику В.В. 

 

94 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. Слобожанська 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Борисенку 

Р.М. 

 

95 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. Підгірна, 5 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Іванову В.І. 

 



96 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. Мороза на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Пісклову Є.В. 

 

97 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. Мороза на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Піскловій О.А. 

 

98 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. Слобожанська, 

60  та надання її у власність гр. Кравченко Н.В. 

 

99 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для веден-

ня особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. Слобожанська, 174 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Борисенку В.Р. 

 

100 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах cелища Водяне на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Покулю О.С. 

 

101 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Мойка, вул. Лермонтова, 5 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Бараненку В.О. 

 

102 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Каплунівка, вул. Верхня, 22 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Пашнєву О.С. 

 

103 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Каплунівка, вул. Середня, 13 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Ломекіній Г.І. 

 

104 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Каплунівка, вул. Берегова, 20 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Кучер Л.М. 

 

105 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для веден-

ня особистого селянського господарства в межах c. Каплунівка, вул. Нестеренка, 23 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Фотієву О.Є. 

 

106 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для веден-

ня особистого селянського господарства в межах c. Слобідка, вул. Гагаріна на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Арцибашевій Н.В. 

 

107 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Олійники на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Олійнику В.П. 

 

108 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. В’язова на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Пономаренку К.О. 

 

109 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. В’язова на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Чуль О.В. 

 

110 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Михайлівка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Бурлуцькій О.Д. 

 

111 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Котелевка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.   Синевичу І.В. 

 

112 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення індивідуального садівництва в межах c. Китченківка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Максимовій Т.М. 

 

113 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення індивідуального садівництва в межах c. Китченківка вул. Хальзова на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Задорожньому Е.І. 

 



114 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення індивідуального садівництва в межах c. Китченківка вул. Центральна на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гоголю В.Б. 

 

115 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення індивідуального садівництва в межах c. Китченківка вул. Центральна на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гоголь Р.Б. 

 

116 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Китченківка вул. Центральна 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Капліній І.В. 

 

117 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Китченківка вул. Центральна, 

79 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Боровій Н.І 

 

118 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Китченківка вул. Шкільна, 10 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Неблієнко В.І. 

 

119 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для веден-

ня особистого селянського господарства в межах c. Китченківка вул. Центральна, 89 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Глазунову Ю.О. 

 

120 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Китченківка вул. Шкільна, 2 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Шукіс Л.М. 

 

121 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Колонтаїв вул. Центральна на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Жадану А.А. 

 

122 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Колонтаїв вул. Центральна на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гевель О.Б 

 

123 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для веден-

ня особистого селянського господарства в межах c. Колонтаїв вул. Центральна, 118 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Житник Н.Л. 

 

124 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Дублянка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Старченку В.П. 

 

125 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах cмт Краснокутськ пров. 

Заклепенка, 5 кв. 1 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. В’юнник І.Е. 

 

126 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах cмт Краснокутськ пров. 

Заклепенка на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Дончук К.Ф. 

 

127 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для веден-

ня особистого селянського господарства в межах cмт Краснокутськ вул. Миру, 197 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Поповичу М.І. 

 

128 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального будинку, господарських будівель та споруд  в межах cмт 

Краснокутськ вул. Челюскінців на території Краснокутської селищної ради та надання 

її у власність гр. Кудій Н.В. 

 

129 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Качалівка вул. Першотравнева 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Саєнко Н.С. 

 

130 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Качалівка вул. Сидорова,1 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Демченку В.М. 

 



131 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Качалівка вул. Комарова, 9 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Лукіну О.М. 

 

132 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Качалівка вул. Китченка на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Пузир Ю.А. 

 

133 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах cмт. Костянтинівка вул. 

Хитрунівська, 56 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Яковлевій Ю.Ю. 

 

134 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Мурафа пров. Квітучий, 1 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Черкаско Н.П. 

 

135 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Пархомівка вул. Стадіонна на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Скакуну А.А. 

 

136 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Пархомівка вул. Богдана 

Хмельницького на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Пономаренко Л.В. 

 

137 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Пархомівка вул. 

Ярославського на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Атаманенко Н.П. 

 

138 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Пархомівка вул. 

Ярославського, 53-б/1 на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Вепрецькому С.І. 

 

139 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Пархомівка вул. 

Ярославського,30 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Гребіник Г.В. 

 

140 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Пархомівка вул. Мічуріна, 22 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Реп’ях О.Л. 

 

141 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для веден-

ня особистого селянського господарства в межах c. Козіївка вул. Першотравнева, 55 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Трохану С.Б. 

 

142 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Козіївка вул. Лугова, 22 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Трохану С.С. 

 

143  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Козіївка вул. Першотравнева, 

76 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Трохану Г.С. 

 

144 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ вул. Миру (за 

присадибною ділянкою № 262а) та надання її у власність гр. Стороженко В.В. 

 

145 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с Чернещина вул. Берегова (за 

присадибними ділянками № 58-60) на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр. Прохоренку М.Г. 

 

146 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ вул. Миру, 297 на 

території Краснокутської селищної ради  та надання її у власність гр. Пономаренко А.В. 

 



147 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Слобідка вул. Шкільна, 4 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Рубан Н.Д. 

 

148 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Слобідка вул. Підлісна, 21 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Воловик Н.В. 

 

149 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Бідило вул. Новоселівська на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Масалітіну Ю.В. 

 

150 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Хутірське на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність.гр. Кіріченку О.М 

 

151 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Хутірське на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Кіріченко А.О. 

 

152 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Хутірське на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Скляру П.І. 

 

153 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Ковалівка вул. Польова, 23 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Комарю В.М. 

 

154 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для веден-

ня особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. Польова, 6 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Кононенку Ю.Ф. 

 

155 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для веден-

ня особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. Польова, 8 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Терновцовій Н.В. 

 

156 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. Степова, 2 

на території Краснокутької селищної ради та надання її у власність гр. Резчикову Р.О. 

 

157 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. Степова, 4 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Борківцю О.М. 

 

158 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. Степова, 3 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Ганусу В.М. 

 

159 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для веден-

ня особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. Степова, 5 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Протасовій Г.А. 

 

160 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. Польова, 7 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Дзюбаку О.М. 

 

161 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для веден-

ня особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. Польова, 1 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Стобороду М.П. 

 

162 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Ковалівка вул. Польова, 24 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Божку С.І. 

 

163 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Ковалівка вул. Урожайна, 44 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Бойку С.М. 

 

164 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Ковалівка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Фалько Л.І. 

 



165 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Ковалівка на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр. Фальку В.В. 

 

166 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Ковалівка вул. Степова, 15  на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Бутенко Н.І. 

 

167 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Костянтинівка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Ловкайтесу Р.В. 

 

168 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Костянтинівка вул. Шкільна, 6  на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Маслій Н.Д. 

 

169 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Костянтинівка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Шевченко Л.М. 

 

170 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Костянтинівка  на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Шатохній Л.В. 

 

171 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Костянтинівка вул.. Високка, 23 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Скляру В.І. 

 

172 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Костянтинівка вул. Нова, 10 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Львовій В.О. 

 

173 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Мурафа пров. Піщаний  на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Новосьоловій М.І. 

 

174 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Мурафа вул. Богодухівьска на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Медяник Л.В. 

 

175 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Мурафа вул. Вишнева, 10 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Максюк Н.Г. 

 

176 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Оленівське вул. Середня на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Липовій Ю.В. 

 

177 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Колонтаїв вул. Шевченка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гончарову В.В. 

 

178 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Колонтаїв вул. Шкільна, 1 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Мусіняну С.В. 

 

179 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Колонтаїв пров. Котляревського, 7 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Кальченко А.І. 

 

180 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Козіївка вул.. Перемоги, № 44-А на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Петренко Н.О. 

 

181 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Козіївка вул. Перемоги, 17 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Васильєву О.В. 

 

182 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка вул. Богдана Хмельниць-

кого на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Волгай І.В. 

 



183 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка вул. 5-ї Гвардійської 

повітряно-десантної дивізії, 8 на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Загородній О.О. 

 

184 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка вул. 5-ї Гвардійської 

повітряно-десантної дивізії, 10 на території Краснокутської селищної ради та надання її 

у власність гр. Муковозу С.П. 

 

185 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка вул. Клубна, 2 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Юхну В.В. 

 

186 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка вул. 8 Березня на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Вепрецькій І.В. 

 

187 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка вул. Богдана 

Хмельницького на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Пономаренко А.В. 

 

188 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Любівка вул. Гетьмана Сагайдачного, 6 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гармашу І.Х. 

 

189 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Березівка вул. Лісова на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Кириченко Г.П. 

 

190 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Ковалівське вул. Степова, 1 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Семененку В.М. 

 

191 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Козіївка вул. Першотравнева на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Заріцькому Є.В. 

 

192 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Козіївка вул. Ватутіна, 3 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Сабову О.О. 

 

193 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Козіївка вул. Козацька, 14 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Марюхненку В.О. 

 

194 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Козіївка на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр. Приходько В.А. 

 

195 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Чернещина, пров. Лісовий, 9 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Глоденку В.І. 

 

196 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Слобідка вул. Гагаріна на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Назаровй О.В. 

 

197 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Слобідка вул. Чкалова, 16Б на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Рябоконь Л.П 

 

198 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах с. Китченківка вул. Шкільна, 9 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Деміденку О.А. 

 

199 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Костянтинівка вул. Вишнева, 25 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Давидовій І.В. 

 



200 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Качалівка вул. Червона, 9 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Лучці В.С. 

 

201 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Качалівка вул. Червона, 5а  на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Василечку І.М. 

 

202 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Капранське на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр. Жадану І.П. 

 

203 Про надання гр. Босенку П.М. у власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства за межами населених пунктів на території Краснокутської 

селищної ради 

 

204 Про надання гр. Босенко Л.С. у власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства за межами населених пунктів на території Краснокутської 

селищної ради 

 

205 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Лимарю А.М. 

 

206 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Лимар О.Ф. 

 

207 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Нішніанідзе О.Г. 

 

208 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр. Данилюку І.М. 

 

209 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення для розміщення водонапірної башти в межах селища Водяне на 

території Краснокутської селищної ради  

 

210 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва жилого будинку господарських будівель і споруд в межах с. Котелевка, вул. 

Шевченка на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Гальченко Н.О. 

 

211 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд в межах 

с. Чернещина, вул. Дружби, 73 на території Краснокутської селищної ради та надання її 

у власність гр. Безлуцькій О.А. 

 

212 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд в межах 

с. Козіївкка, вул. Слобожанька на території Краснокутської селищної ради та надання її 

у власність гр. Бабенко С.І. 

 

213 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд в межах 

селища Водяне на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Покулю О.С. 

 

214 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд в межах 

селища Водяне пров. 2-й Московський, 9 на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр. Кулик А.О. 

 

215 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд в межах 

с. Мойка, вул. Лермонтова, 38 на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Микитенко Д.Ю. 

 



216 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд в межах 

с. Каплунівка, вул. Берегова, 24 на території Краснокутської селищної ради та надання її 

у власність гр. Гудиму М.І. 

 

217 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд в межах 

с. Китченківка, вул. Шкільна на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Концевому П.О. 

 

218 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Вишнева, 

18, с. В’язова на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Рябоконю Ю.О. 

 

219 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд в межах 

с. Степанівка, вул. Вишнева на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Гиль Н.Г. 

 

220 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд в 

межах с. Качалівка, вул. Шкільна, 9а на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр. Кібишу З.В. 

 

221 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд в 

межах с. Дублянка, вул. Перемоги, 7/13-А на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр. Москаленко Г.В. 

 

222 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального зблокованого гаража в межах смт Краснокутськ, вул. 

Челюскінців на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Раїні В.О. 

 

223 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

обслуговування та будівництва індивідуального гаража в межах смт Краснокутськ, пров. 

Каштановий, 2а  на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Гуріній О.Ф. 

 

224 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

індивідуального садівництва в межах смт. Костянтинівка, вул. Зелена, 1 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Хлівняк І.Ф 

 

225 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах с. Слобідка, вул. Шкільна на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Лебедєвій Н.В. 

 

226 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах с. Слобідка, вул. Шкільна на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Лебедєву В.В. 

 

227 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах с. Слобідка, вул. Шкільна на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Алатарцевій В.Д. 

 

228 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах с. Котелевка, вул. Шевченка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гальченку О.І. 

 

229 Про надання гр. Вепрецькій О.І. у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: вул. Панаса Луньова, 51 с. Пархомівка на території Краснокутської 

селищної ради. 

 

230 Про надання гр. Раїні О.М. у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: пров. Завгороднього, 4, смт Краснокутськ на території 

 



Краснокутської селищної ради. 

231 Про надання гр. Усатій Т.В. у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: вул. Чапаєва, 36 смт. Краснокутськ на території Краснокутської 

селищної ради. 

 

232 Про надання гр. Кабашній С.О. у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: вул. Савинська, 5 смт Краснокутськ на території Краснокутської 

селищної ради. 

 

233 Про надання гр. Кулієвій М.О. у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: вул. Болотна, 19 с. Павлюківка на території Краснокутської 

селищної ради. 

 

234 Про надання гр. Кочетовій Л.О. у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: вул. Миру, 9, с. Козіївка на території Краснокутської селищної 

ради. 

 

235 Про надання гр. Вепрецькому В.М. у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. 5-

ї Гвардійської повітряно-десантної дивізії, 16, с. Пархомівка на території Краснокутської 

селищної ради. 

 

236 Про надання гр. Галушці В.О. у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: вул. Центральна, 147, с. Мирне на території Краснокутської 

селищної ради. 

 

237 Про надання гр. Желновачу О.В. дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в смт Краснокутськ вул. Шкільна, 38 для будівництва 

житлового будинку (присадибна). 

 

238 Про надання дозволу гр. Двірко С.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в смт Краснокутськ пров. Байрачанський для будівництва житлового 

будинку, господарських будівель та споруд 

 

239 Про надання дозволу гр. Тищенку В.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с. Княжна Долина вул. Набережна, 36 для будівництва 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

 

240 Про надання дозволу гр. Данило А.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в селищі Прогрес, вул. Зелена, 11  для будівництва 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

 

241 Про надання дозволу гр. Коломійцю П.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

села В’язова, вул. Слобожанська Богодухівскього району Харківської області. 

 

242 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Сонцедарівка, пров. Набережний, 9 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її  увласність гр. Саприкіну В.М. 

 

243 Про надання дозволу гр. Імениннику І.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

села Китченківка, вул. Хальзова, 4 на території Краснокутської селищної ради. 

 

244 Про надання дозволу гр. Жорнику В.П. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

села Колонтаїв, вул. Повстянка, 4 на території Краснокутської селищної ради. 

 

245 Про надання дозволу гр. Момоту О.П. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

села Козіївка, вул. Першотравнева, 46 на території Краснокутської селищної ради. 

 

246 Про надання дозволу гр. Семененко Ю.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

 



села Ковалівське, вул. Віри Скотар, 66 на території Краснокутської селищної ради. 

247 Про надання дозволу гр. Семененко Л.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

села Ковалівське, вул. Віри Скотар, 35 на території Краснокутської селищної ради. 

 

248 Про надання дозволу гр. Стельмащук А.О. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в межах смт Краснокутськ для ведення особистого 

селянського господарства 

 

249 Про надання дозволу гр. Юрченку С.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в межах смт Краснокутськ для ведення особистого 

селянського господарства 

 

250 Про надання дозволу гр. Захарченку О.П. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с. Каплунівка вул. Морозова, 20 для ведення особистого 

селянського господарства 

 

251 Про надання дозволу гр. Лащенко Г.Я. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с. Чернещина на території Краснокутської селищної ради. 

 

252 Про надання дозволу гр. Кравченку І.А. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с. Качалівка, вул. Червона, 50 для ведення особистого 

селянського господарства 

 

253 Про надання дозволу гр. Барановій О.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с. Любівка вул. Поливодська, 15 для ведення особистого 

селянського господарства 

 

254 Про надання дозволу гр. Боряку В.Е. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с. Чернещина, пров. Кленовий, 1 для ведення особистого 

селянського господарства 

 

255 Про надання дозволу гр. Сургай Н.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

села Любівка вул. Мороза на території Краснокутської селищної ради  

 

256 Про надання дозволу гр. Ткач Л.П. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Китченківка, вул. Хальзова, 30А для ведення особистого 

селянського господарства 

 

257 Про надання дозволу гр. Гернешію В.Ю. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с. Китченківка вул. Хальзова, 39 для ведення особистого 

селянського господарства 

 

258 Про надання дозволу гр. Буртиці Д.С. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с. Козіївка пров. Луговий,  на території Краснокутської селищної ради  

 

259 Про надання дозволу гр. Заріцькій К.С. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с. Козіївка вул. Першотравнева, 51  на території Краснокутської селищної ради  

 

260 Про надання дозволу гр. Заріцькому С.П. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с. Козіївка вул. Перемоги, 44  на території Краснокутської селищної ради  

 

261 Про надання дозволу гр. Вавенку О.А. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

села Пархомівка на території Краснокутської селищної ради  

 

262 Про надання дозволу гр. Шакіро Н.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

смт Краснокутськ вул. Савинська, 29  на території Краснокутської селищної ради  

 

263 Про надання дозволу гр. Оленіч А.С. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

села Княжна Долина  на території Краснокутської селищної ради  

 

264 Про надання дозволу гр. Абдуллаєву Р.А. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

 



смт Краснокутськ пров. Байрачанський на території Краснокутської селищної ради  

265 Про надання дозволу гр. Скачку С.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Вязова 

вул. Польова, 4  на території Краснокутської селищної ради  

 

266 Про надання дозволу гр. Тищенку О.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с. Водяне  на території Краснокутської селищної ради  

 

267 Про надання дозволу гр. Сватенку О.Ф на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с. Дублянка на території Краснокутської селищної ради  

 

268 Про надання дозволу гр. Литвиненко В.О. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

смт. Костянтинівка на території Краснокутської селищної ради  

 

269 Про надання дозволу гр. Данило А.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

селища Прогрес вул. Зелена, 11 на території Краснокутської селищної ради  

 

270 Про надання дозволу гр. Гончаровій С.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

смт. Костянтинівка, вул. Заводська, 34 на території Краснокутської селищної ради  

 

271 Про припинення дії рішення ХХХV сесії VІ скликання від 20 жовтня 2014 року «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

для подальшого надання у власність громадянам України в межах населених пунктів на 

території Козіївської сільської ради» 

 

272 Про надання дозволу гр. Богаєнку А.О. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с. Козіївка, вул. Садова, 1 на території Краснокутської селищної ради  

 

273 Про надання дозволу гр. Марюхненко Л.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с. Козіївка, вул. Слобожанська на території Краснокутської селищної ради  

 

274 Про надання дозволу гр. Чорній А.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт 

Краснокутськ, вул. Вигінчанська, 1 на території Краснокутської селищної ради  

 

275 Про надання дозволу гр. Олійник Ю.С. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

смт Краснокутськ вул. Партизанська, 39 на території Краснокутської селищної ради  

 

276 Про надання дозволу гр. Кабашній С.О. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

смт Краснокутськ вул. Савинська, 5 на території Краснокутської селищної ради  

 

277 Про надання дозволу гр. Ловска А.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с. Пархомівка вул. Перемогим, 17 на території Краснокутської селищної ради  

 

278 Про надання дозволу гр. Дяченко А.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с. Пархомівка вул. Клубна на території Краснокутської селищної ради  

 

279 Про відмову гр. Кирилюк Н.Я. у наданні дозволу на розробку документації із 

землеустрою 

 

280 Про відмову гр. Чаплизі О.В. у наданні дозволу на розробку документації із 

землеустрою 

 

281 Про надання дозволу гр. Чуженкову Є.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

селища Прогрес на території Краснокутської селищної ради  

 

282 Про надання дозволу гр. Купрієнку А.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с. Колонтаїв вул. Повстянка, 6 на території Краснокутської селищної ради  

 



283 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

обслуговування нежитлової будівлі лазні в межах смт Костянтинівка вул.  

Одноребрівська, 67 на території Краснокутської селищної ради та надання її в оренду гр. 

Хлівняку С.О. 

 

284 Про надання дозволу гр. Тютюнник Н.В. на розробку технічної документації із  

землеустрою щодо поділу земельної ділянки за адресою: смт Краснокутськ вул. 

Основ’янська,1  

 

285 Про надання дозволу гр. Ляшко Л.Ф. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) для будівництва автостоянки за адресою: смт Краснокутськ вул. Перемоги  

 

286 Про надання дозволу гр. Бутенко Р.І. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і бслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за адресою: с. Петрівське  

 

287 Про розгляд заяви гр. Лащенка В.В. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  

 

288 Про надання дозволу гр. Тіцькій О.П. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

смт Костянтинівка вул. Лісова, 22 на території Краснокутської селищної ради  

 

289 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за межами населених 

пунктів на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. Швайці 

О.М. 

 

290 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за межами населених 

пунктів на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. 

Кравченку І.А. 

 

291 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за межами населених 

пунктів на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. 

Кравченку І.А. 

 

292 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за межами населених 

пунктів на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. 

Гребенику М.П. 

 

293 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за межами населених 

пунктів на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. 

Грищенку С.П. 

 

294 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки за межами населених пунктів на території Краснокутської селищної 

ради та надання її в оренду ПП «МАКС-АГРО» 

 

295 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки за межами населених пунктів на території Краснокутської селищної 

ради та надання її в оренду ФГ «Славутич-А» 

 

296 Про надання гр. Микулінській Д.О. у власність земельної ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради  

 

297 Про надання гр. Зерній Т.М. у власність земельних ділянок для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради  

 

298 Про надання гр. Шатохіну О.А. у власність земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради  

 



299 Про надання гр. Шатохіну О.А. у власність земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради  

 

300 Про надання гр. Меньшиковій О.А. у власність земельної ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради  

 

301 Про надання гр. Меньшиковій О.А. у власність земельної ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради  

 

302 Про надання дозволу гр. Стрижаку В.В. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в натурі 

(на місцевості) для оформлення права власності  

 

303 Про надання дозволу гр. Яризько Є.П. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в натурі 

(на місцевості) для оформлення права власності  

 

304 Про надання дозволу гр. Ніконову І.О. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в натурі 

(на місцевості) для оформлення права власності  

 

305 Про надання дозволу гр. Лукіну С.М. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) для оформлення права власності  

 

306 Про надання дозволу гр. Пахомову О.М. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) для оформлення права власності  

 

307 Про надання дозволу гр. Пахомову О.М. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) для оформлення права власності  

 

308 Про припинення дії договору оренди землі  (Герунова Л.М.)  

309 Про припинення Мурафському ССТ права користування земельними ділянками  

310 Про припинення дії договору оренди землі  (Слончак В.В.)  

311 Про припинення дії договору оренди землі  (Слончак В.В.)  

312 Про припинення дії договору оренди землі  (Слончак В.В.)  

313 Про припинення права користуванняч земельною ділянкою гр. Кухтіним А.В. на 

території Краснокутської селищної ради 

 

314 Про припинення права користуванняч земельною ділянкою гр. Присіч Г.В. на території 

Краснокутської селищної ради 

 

315 Про затвердження земельної ділянки комунальної власності право оренди на яку може 

бути реалізоване на земельних торгах та надання дозволу Краснокутській селищній раді 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (ФОП Гаврилова 

О.В.) 

 

316 Про затвердження земельної ділянки комунальної власності право оренди на яку може 

бути реалізоване на земельних торгах та надання дозволу Краснокутській селищній раді 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (ФОП Кравченко З.) 

 

317 Про внесення змін до рішення LVІІІсесії Краснокутської селищної ради VІІ скликання 

№ 1628- VІІ від 20.08.2020 р. (Абдуллаєв Р.) 

 

318 Про внесення змін до рішення LХІ сесії Краснокутської селищної ради VІІ скликання 

№ 1784-VІІ від 20.08.2020 р. «Про надання гр. Стороженко Г.П. згоди на викуп 

земельної ділянки за адресою: смт Краснокутськ, вул. Миру, № 262» 

 

319 Про внесення змін до рішення LХІ сесії Краснокутської селищної ради VІІ скликання 

№ 1760-VІІ від 21.10.2020 р. (Яременко В.С.) 

 

320 Про внесення змін до рішення LVІІ сесії Краснокутської селищної ради VІІ скликання 

№ 1567-VІІ від 02.07.2020 р. (Горбалінський С.М.) 

 



321 Про внесення змін до рішення 40 сесії Козіївської сільської ради 7 скликання від 

30.09.2020 р. (Момот С.М.) 

 

322 Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Батожній Н.Г. на 

території Краснокутської селищної ради 

 

323 Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Кощій А.В. на території 

Краснокутської селищної ради 

 

324 Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Кощій Т.В. на території 

Краснокутської селищної ради 

 

325 Про надання гр. Лобкановій М.Ю. у власність земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради 

 

326 Про надання гр. Виннику М.І. у власність земельних ділянок для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради 

 

327 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натур (на місцевості) за адресою: селище Прогрес 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Паничу С.І. 

 

328 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення в межах с. Мурафа, вул. Базарна, 2 та надання її у власність гр. 

Грищенку Є.М. 

 

329 Про внесення змін до рішення ХLІІІ сесії Колонтаївської сільської ради VІІ скликання 

від 02.10.2020 р. «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність громадянці України Назарчук Н.І.» 

 

330 Про надання гр. Котелевській В.В. згоди на викуп земельної ділянки за адресою: смт 

Краснокутськ вул. Зарічна, 3 

 

331 Про надання дозволу гр. Чаговцю К.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для обслуговування банно-прального комбінату в межах 

села Основинці, вул. Тельмана, 26 на території Краснокутської селищної ради 

 

332 Про надання дозволу гр. Тімченко Н.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

смт Краснокутськ на території Краснокутської селищної ради 

 

333 Про надання дозволу гр. Різаку Є.В. на розробку технічної документації із землеустрою 

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

для оформлення права власності 

 

334 Про надання дозволу гр. Цовмі М.Ф. на розробку технічної документації із землеустрою 

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

для оформлення права власності 

 

335 Про надання дозволу гр. Бобошко Н.А. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в натурі 

(на місцевості) для оформлення права власності 

 

336 Про надання дозволу гр. В’ясковій О.Я. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в натурі 

(на місцевості) для оформлення права власності 

 

337 Про надання дозволу гр. Санжаровській О.А. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в натурі 

(на місцевості) для оформлення права власності 

 

338 Про розгляд заяви гр. Працебуди Л.М. щодо виділення в натурі (на місцевості) 

земельної частки (паю) 

 

339 Про розгляд заяви гр. В’юника Є.О. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства 

 

340 Про розгляд заяви гр. Коваленка Л.В. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва житлового будинку 

 

341 Про розгляд заяви гр. Коваленка Л.В. щодо надання дозволу на розробку проєкту  



землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства 

342 Про розгляд заяви гр. Коваленко О.В. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства 

 

343 Про розгляд заяви гр. Коваленка Л.В. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 

будівництва 

 

344 Про розгляд заяви гр. Коваленка Л.В. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва  

 

345 Про розгляд заяви гр. Коваленка Л.В. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального 

гаража 

 

346 Про надання дозволу гр. Глітко О.С. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради 

 

347 Про розгляд заяви гр. Андрєєвої А.Д. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства 

 

348 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 за адресою: вул. 

Центральна, 11 кв. 2, с. Рябоконево та надання її у спільну сумісну власність гр. 

Семененко Т.В., Семененку І.В., Семененко Н.І., Гавриліній А.М. 

 

349 Про розгляд заяви гр. Круглова В.В. щодо передачі у власність земельної частки (паю)  

350 Про надання дозволу гр. Моцик В.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с.Одрада Краснокутської селищної ради для ведення особистого 

селянського господарства 

 

351 Про надання дозволу гр. Моцику В.С. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с.Одрада Краснокутської селищної ради для ведення 

особистого селянського господарства 

 

352 Про надання дозволу гр. Моцик Н.П. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с.Одрада Краснокутської селищної ради для ведення 

особистого селянського господарства 

 

353 Про надання дозволу гр. Моцику Ю.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с.Одрада Краснокутської селищної ради для ведення 

особистого селянського господарства 

 

354 Про надання дозволу гр. Моцик Л.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с.Одрада Краснокутської селищної ради для ведення особистого 

селянського господарства 

 

355 Про надання дозволу гр. Пономаренко Г.Б. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с.Одрада Краснокутської селищної ради для ведення 

особистого селянського господарства 

 

356 Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою громадянам –голові 

та членам фермерського господарства «РАНДАВА» 

 

357 Про розгляд питання щодо надання згоди ПАТ «ВК «Укрнафтобуріння» на укладання 

угоди 

 

358 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села 

Кусторівка Качалівської сільської ради Краснокутського району Харківської області 

 

359 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села 

Бузове Качалівської сільської ради Краснокутського району Харківської області 

 

360 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села 

Павлюківка Качалівської сільської ради Краснокутського району Харківської області 

 



361 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села 

Карайкозівка Качалівської сільської ради Краснокутського району Харківської області 

 

362 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села 

Шевченкове Качалівської сільської ради Краснокутського району Харківської області 

 

363 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села 

Петрівське Качалівської сільської ради Краснокутського району Харківської області 

 

364 Про втрату чинності рішення LХІ сесії Краснокутської селищної ради VІІ скликання 

від 21.10.2020 р. № 1771-VІІ «Про розгляд колективного звернення мешканців смт 

Краснокутськ» 

 

365 Про проведення інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення комунальної власності в межах смт Краснокутськ  

 

366 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення для будівництва (облаштування) артезіанської свердловини 

за адресою: смт Краснокутськ вул. Горянська  

 

367 Про відмову у наданні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: с.Козіївка, вул. Слобожанська, 38-Б  

 

368 Про розгляд питання відшкодування з місцевого бюджету Краснокутської селищної 

ради різниці між розміром ціни (тарифу) для населення на житлово-комунальні послуги, 

що надаються комунальними підприємствами Краснокутської селищної ради та 

розміром економічно-обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) 

 

369 Різне 

- листи Верховної Ради України; 

- повідомлення про щорічну здачу декларацій депутатами селищної ради 

 

 

1. Слухали: 

- Про затвердження порядку денного VІ сесії Краснокутської селищної ради VІІІ скликання   

Виступила:  селищний голова  Ірина Карабут 

- Керуючись ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» прошу 

затвердити для розгляду на засіданні VІ сесії селищної ради VІІІ скликання порядок денний 

в цілому  

Порядок денний: 

 
№ 

п/п 

Зміст питання  

1 Про затвердження порядку денного VІ сесії VІІI скликання Краснокутської 

селищної ради 

235-VІІІ 

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» 

236-VІІІ 

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 (зі змінами).  

237-VІІІ 

4 Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік, затвердженої  

рішенням Краснокутської селищної ради від 22 грудня 2020 року № 63- VІІІ (зі 

змінами). 

238-VІІІ 

5 Про участь у конкурсній програмі Українського культурного фонду «Культурні 

столиці України», проєкт «Мій, твій, наш Красний Кут» 

239-VІІІ 

6 Про затвердження Положення про Громадський бюджет Краснокутської 

селищної ради.  

240-VІІІ 

7 Про затвердження Порядку використання коштів на пільгове медичне 

обслуговування жителів Краснокутської селищної територіальної громади 

241-VІІІ 

8 Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Краснокутська центральна районна лікарня» Краснокутської селищної ради 

242-VІІІ 



9 Про припинення діяльності Олексіївської сільської виборчої комісії 243-VІІІ 

10 Про припинення діяльності Рябоконівської сільської виборчої комісії 244-VІІІ 

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» 

245-VІІІ 

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». 

246-VІІІ 

13 Про надання дозволу на коригування проектно-кошторисної документації по 

робочому проекту «Будівництво майданчика зі штучним покриттям за адресою: 

Харківська область, Краснокутський район, с. Мурафа, вулиця Центральна, 81» 

247-VІІІ 

14 Про надання дозволу на коригування проектно-кошторисної документації по 

робочому проекту «Будівництво футбольного поля з синтетичним покриттям та 

тренажерним обладнанням (В’язівська ЗОШ І-ІІІ ступенів) за адресою: Харківська 

область, Краснокутський район, с.В’язова, вул. Слобожанська, 9» 

248-VІІІ 

15 Про надання дозволу на розробку проєктно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт дороги по вулиці Горянській в смт Краснокутськ 

Богодухівського району Харківської області. 

249-VІІІ 

16 Про прийняття земельних ділянок державної власності у комунальну власність 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області  

250-VІІІ 

17 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Чернещина, вул. 

Дружби, 1 та надання її у власність гр. Макаренку М.І. 

251-VІІІ 

18 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт Краснокутськ, 

вул. Трудова, 31 та надання її у власність гр. Буцькій Т.В. 

252-VІІІ 

19 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. 

Каплунівка, вул. Верхня, 53 та надання її у власність гр. Ущенку О.К. 

253-VІІІ 

20 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. 

Каплунівка, вул. Верхня, 22 та надання її у власність гр. Пашнєву О.С. 

254-VІІІ 

21 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за  адресою: c. 

Каплунівка, вул. Верхня, 19 та надання її у власність гр. Галич Л.О 

255-VІІІ 

22 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт Краснокутськ, 

вул. Миру, 215 та надання її у власність гр. Феськову С.І. 

256-VІІІ 

23 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Олексіївка, вул. 

Черемушна, 1 та надання її у власність гр. Стройковій Т.Б. 

257-VІІІ 

24 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Козіївка, вул. Миру, 

8 та надання її у власність гр. Величку І.П. 

258-VІІІ 

25 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Олексіївка, вул. 

Вишнева, 13 та надання її у власність гр. Жуковій Н.М. 

259-VІІІ 

26 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Олексіївка, вул. 

Тичини, 4 та надання її у власність гр. Паничу С.І. 

260-VІІІ 

27 Про затвердження технічної документаціїіз землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Чернещина, пров. 

261-VІІІ 



Кленовий, 1 та надання її у власність гр. Боряку В.Е. 

28 Про затвердження технічної документаціїіз землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт 

Краснокутськ, вул. Затишна, 20 та надання її у власність гр. Максьонову В.В. 

262-VІІІ 

29 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт Краснокутськ, 

пров. Основʼянський, 5 та надання її у власність гр. Сосновій Т.І. 

263-VІІІ 

30 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт Краснокутськ, 

вул. Шевченка, 56 та надання її у власність гр. Павліченко І.В. 

264-VІІІ 

31  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. 

Китченківка, вул. Центральна, 67 та надання її у власність гр. Головко В.О. 

265-VІІІ 

32 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Качалівка, вул. 

Червона, 9 та надання її у власність гр. Лучці В.С. 

266-VІІІ 

33 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Качалівка, вул. 

Червона, 5а та надання її у власність гр. Василечку І.М. 

267-VІІІ 

34 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Качалівка, вул. 

Комарова, 9 та надання її у власність гр. Лукіну О.М. 

268-VІІІ 

35 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Качалівка, вул. 

Першотравнева, 64А та надання її у власність гр. Демченку М.М. 

269-VІІІ 

36 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Качалівка, вул. 

Китченка, 11а та надання її у власність гр. Коротковій І.І. 

270-VІІІ 

37 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Пархомівка, вул. 

І.Малиша, 56 та надання її у власність гр. Саську Ю.М. 

271-VІІІ 

38 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. 

Пархомівка, вул. Іванівка, 8 та надання її у власність гр. Вовк Г.Ф. 

272-VІІІ 

39 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в c. Козіївка та надання її у 

власність гр. Попову В.І. 

273-VІІІ 

40 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання її у 

власність гр. Коваленку В.В. 

274-VІІІ 

41 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання її у 

власність гр. Чулю О.В. 

275-VІІІ 

42 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання її у 

власність гр. Шатохіній Н.О. 

276-VІІІ 

43 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання її у власність гр. 

Колодяжній М.Ю. 

277-VІІІ 

44 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт 

Костянтинівка, вул. Чкалова, 25 та надання її у власність гр. Білоус Л.В. 

278-VІІІ 

45 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт 

279-VІІІ 



Костянтинівка, вул. Набоківська, 18 та надання її у спільну сумісну власність 

громадянам Шиман М.Я., Шиман Н.В., Шиман Г.В., Сало Т.В. 

46 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт 

Костянтинівка, вул.Молодіжна, 26 та надання її у власність гр.Гончарову О.М. 

280-VІІІ 

47 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт Костянтинівка, 

вул. Кузнечна, 3а  та надання її у власність гр. Ковалю Л.І. 

281-VІІІ 

48 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Пархомівка, вул. 5 

Гвардійської повітряно-десантної дивізії, 2 та надання її у власність гр. 

Данилюку І.М. 

282-VІІІ 

49 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. 

Пархомівка, вул. Гризодубових, 14 та надання її у власність гр.                         

Москаленко С.Л. 

283-VІІІ 

50 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Пархомівка, вул. 

Перемоги, 6 та надання її у власність гр. Рарогу С.А 

284-VІІІ 

51 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Пархомівка, вул. 

Клубна, 2 та надання її у власність гр. Юхну В.П. 

285-VІІІ 

52 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Пархомівка, вул. 

Івана Малиша, 129 та надання її у власність гр. Самороковій  Л.Г. 

286-VІІІ 

53 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Любівка, вул. 

Гетьмана Сагайдачного, 6 та надання її у власність гр. Гармашу І.Х. 

287-VІІІ 

54 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. 

Мурафа, вул. Перемоги, 10 та надання її у власність гр. Гончаровій Г.В. 

288-VІІІ 

55 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. 

Мурафа, вул. Перемоги, 3 та надання її у власність гр. Толкачовій П.Й 

289-VІІІ 

56 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. 

Мурафа, вул. Комишанська, 3 та надання її у власність гр. Повзик Г.П. 

290-VІІІ 

57 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. 

Мурафа, вул. Вишнева, 10 та надання її у власність гр. Максюк Н.Г. 

291-VІІІ 

58 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Мурафа, вул. 

Заводська, 3 та надання її у власність гр. Сукач С.В 

292-VІІІ 

59 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Мирне, вул. 

Вишнева, 14 та надання її у власність гр. Суботі С.С. 

293-VІІІ 

60 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Качалівка, вул. 

Червона, 59 та надання її у власність гр. Демченко Л.М. 

294-VІІІ 

61 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Качалівка, вул. 

Комарова, 31 та надання її у власність гр. Драній В.М. 

295-VІІІ 

62 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. 

296-VІІІ 



Козіївка, вул. Слобожанська, 53 та надання її у власність гр. Петренко Н.О. 

63 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Ковалівка, вул. 

Польова, 24 та надання її у власність гр. Божку С.І. 

297-VІІІ 

64 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. 

Слобідка, вул. Підлісна, 21 та надання її у власність гр. Воловик М.В. 

298-VІІІ 

65 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Олексіївка, пров. 

Центральний, 1 та надання її у власність гр. Желновачу М.Д. 

299-VІІІ 

66 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. 

Пархомівка, вул. Гризодубових, 20, на території Краснокутської селищної ради 

та надання її у власність гр. Дроню М.І 

300-VІІІ 

67 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. 

Колонтаїв, пров.Вигінчанський, 19 на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр. Кальченко А.І. 

301-VІІІ 

68 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. 

Шкільна, 16, смт Краснокутськ на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр. Олійнику О.О. 

302-VІІІ 

69 Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с. 

Любівка, вул. Паливодська, 15 на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр. Барановій О.В. 

303-VІІІ 

70 Про затвердження технічної документаціїіз землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Набережна, 7 c. 

Любівка, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Шибаєву С.П. 

304-VІІІ 

71 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. 

Базарна, 64 смт Краснокутськ на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр. Чорному Р.О. 

305-VІІІ 

72 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Миру, 397 смт 

Краснокутськ на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Єрмак Н.М. 

306-VІІІ 

73 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: пров. Лісовий, 9           

с. Чернещина, Богодухівського району Харківської області та надання її у 

власність гр. Глоденку В.І. 

307-VІІІ 

74 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: пров. 

Український c. Рябоконеве, на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр. Собку С.І. 

308-VІІІ 

75 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Глобівська, 12 c. 

Городнє, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Бобрицькому В.М. 

309-VІІІ 

76 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Шкільна, 13          

c. Китченківка, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Блищику Л.П. 

310-VІІІ 



77 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Шевченка, 22  c. 

Городнє, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Власенку А.І. 

311-VІІІ 

78 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Шевченка, 24  c. 

Городнє, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Власенко С.В. 

312-VІІІ 

79 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Ватутіна, 3              

c. Козіївка, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Сабовій В.П. 

313-VІІІ 

80 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Садова, 19  c. 

Козіївка, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Геруновій Л.М. 

314-VІІІ 

81 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Новоселівська, 

14, c. Козіївка, Богодухівського району Харківської області та надання її у 

власність гр. Соколовській К.Д. 

315-VІІІ 

82 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Козацька, 12  c. 

Козіївка, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Нікітенко Н.Г. 

316-VІІІ 

83 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Шевченка, 85  c. 

Козіївка, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Гриненку О.М. 

317-VІІІ 

84 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Слобожанська, 

205, c. Козіївка, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Ільющенку Л.М. 

318-VІІІ 

85 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Козіївка, вул. 

Польова, 1 та надання її у власність гр. Попову В.І. 

319-VІІІ 

86 Про  затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою:  c. Слобідка, вул. 

Гагаріна, 11  та надання її у власність гр. Пилипенко Н.І. 

320-VІІІ 

87 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. 

Першотравнева, 16 та надання її у власність гр. Колодяжній М.Ю. 

321-VІІІ 

88 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства за адресою: c. Ситники на терито-

рії Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Базилевич С.Н. 

322-VІІІ 

89 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Бідило на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Котелевському В.Ф. 

323-VІІІ 

90 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Чернещина, вул. 

Дружби, 1 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Макаренку М.І. 

324-VІІІ 

91 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. 

Слобожанська на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

325-VІІІ 



власність гр. Неклейоновій Л.В. 

92 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. Мороза та 

надання її у власність гр. Перехресту В.М. 

326-VІІІ 

93 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. Мороза, 

16 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Коліснику В.В. 

327-VІІІ 

94 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. 

Слобожанська на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Борисенку Р.М. 

328-VІІІ 

95 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. Підгірна, 

5 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Іванову В.І. 

329-VІІІ 

96 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. Мороза 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Пісклову 

Є.В. 

330-VІІІ 

97 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. Мороза 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Піскловій О.А. 

331-VІІІ 

98 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. 

Слобожанська, 60  та надання її у власність гр. Кравченко Н.В. 

332-VІІІ 

99 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. 

Слобожанська, 174 на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Борисенку В.Р. 

333-VІІІ 

100 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах cелища Водяне на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Покулю 

О.С. 

334-VІІІ 

101 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Мойка, вул. 

Лермонтова, 5 на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Бараненку В.О. 

335-VІІІ 

102 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Каплунівка, вул. 

Верхня, 22 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Пашнєву О.С. 

336-VІІІ 

103 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Каплунівка, вул. 

Середня, 13 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Ломекіній Г.І. 

337-VІІІ 

104 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Каплунівка, вул. 

Берегова, 20 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Кучер Л.М. 

338-VІІІ 

105 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Каплунівка, вул. 

Нестеренка, 23 на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

339-VІІІ 



власність гр. Фотієву О.Є. 

106 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Слобідка, вул. Гагаріна 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Арцибашевій Н.В. 

340-VІІІ 

107 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Олійники на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Олійнику В.П. 

341-VІІІ 

108 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. В’язова на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Пономаренку К.О. 

342-VІІІ 

109 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. В’язова на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Чуль О.В. 

343-VІІІ 

110 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Михайлівка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Бурлуцькій О.Д. 

344-VІІІ 

111 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Котелевка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.   Синевичу І.В. 

345-VІІІ 

112 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення індивідуального садівництва в межах c. Китченківка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Максимовій Т.М. 

346-VІІІ 

113 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення індивідуального садівництва в межах c. Китченківка вул. Хальзова на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Задорожньому Е.І. 

347-VІІІ 

114 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення індивідуального садівництва в межах c. Китченківка вул. Центральна на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гоголю 

В.Б. 

348-VІІІ 

115 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення індивідуального садівництва в межах c. Китченківка вул. Центральна на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гоголь Р.Б. 

349-VІІІ 

116 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Китченківка вул. 

Центральна на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Капліній І.В. 

350-VІІІ 

117 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Китченківка вул. 

Центральна, 79 на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Боровій Н.І 

351-VІІІ 

118 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Китченківка вул. 

Шкільна, 10 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Неблієнко В.І. 

352-VІІІ 

119 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Китченківка вул. 

Центральна, 89 на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Глазунову Ю.О. 

353-VІІІ 

120 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Китченківка вул. 

Шкільна, 2 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Шукіс Л.М. 

354-VІІІ 



121 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Колонтаїв вул. 

Центральна на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Жадану А.А. 

355-VІІІ 

122 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Колонтаїв вул. 

Центральна на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Гевель О.Б 

356-VІІІ 

123 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Колонтаїв вул. 

Центральна, 118 на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Житник Н.Л. 

357-VІІІ 

124 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Дублянка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Старченку В.П. 

358-VІІІ 

125 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах cмт Краснокутськ пров. 

Заклепенка, 5 кв. 1 на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. В’юнник І.Е. 

359-VІІІ 

126 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах cмт Краснокутськ пров. 

Заклепенка на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Дончук К.Ф. 

360-VІІІ 

127 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах cмт Краснокутськ вул. 

Миру, 197 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Поповичу М.І. 

361-VІІІ 

128 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального будинку, господарських будівель та споруд  в 

межах cмт Краснокутськ вул. Челюскінців на території Краснокутської селищної 

ради та надання її у власність гр. Кудій Н.В. 

362-VІІІ 

129 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Качалівка вул. 

Першотравнева на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Саєнко Н.С. 

363-VІІІ 

130 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Качалівка вул. 

Сидорова,1 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Демченку В.М. 

364-VІІІ 

131 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Качалівка вул. 

Комарова, 9 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Лукіну О.М. 

365-VІІІ 

132 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Качалівка вул. 

Китченка на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Пузир Ю.А. 

366-VІІІ 

133 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах cмт. Костянтинівка вул. 

Хитрунівська, 56 на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Яковлевій Ю.Ю. 

367-VІІІ 

134 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Мурафа пров. Квітучий, 

1 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

368-VІІІ 



Черкаско Н.П. 

135 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Пархомівка вул. 

Стадіонна на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Скакуну А.А. 

369-VІІІ 

136 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Пархомівка вул. 

Богдана Хмельницького на території Краснокутської селищної ради та надання її 

у власність гр. Пономаренко Л.В. 

370-VІІІ 

137 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Пархомівка вул. 

Ярославського на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Атаманенко Н.П. 

371-VІІІ 

138 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Пархомівка вул. 

Ярославського, 53-б/1 на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Вепрецькому С.І. 

372-VІІІ 

139 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Пархомівка вул. 

Ярославського,30 на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Гребіник Г.В. 

373-VІІІ 

140 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Пархомівка вул. 

Мічуріна, 22 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Реп’ях О.Л. 

374-VІІІ 

141 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Козіївка вул. 

Першотравнева, 55 на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Трохану С.Б. 

375-VІІІ 

142 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Козіївка вул. Лугова, 22 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Трохану 

С.С. 

376-VІІІ 

143  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Козіївка вул. 

Першотравнева, 76 на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Трохану Г.С. 

377-VІІІ 

144 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ вул. 

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

Стороженко В.В. 

378-VІІІ 

145 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с Чернещина вул. Берегова 

(за присадибними ділянками № 58-60) на території Краснокутської селищної ради 

та надання її у власність гр. Прохоренку М.Г. 

379-VІІІ 

146 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ вул. 

Миру, 297 на території Краснокутської селищної ради  та надання її у власність гр. 

Пономаренко А.В. 

380-VІІІ 

147 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Слобідка вул. Шкільна, 

4 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Рубан Н.Д. 

381-VІІІ 

148 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Слобідка вул. Підлісна, 

382-VІІІ 



21 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Воловик Н.В. 

149 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Бідило вул. 

Новоселівська на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Масалітіну Ю.В. 

383-VІІІ 

150 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Хутірське на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність.гр. Кіріченку О.М 

384-VІІІ 

151 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Хутірське на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Кіріченко А.О. 

385-VІІІ 

152 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Хутірське на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Скляру П.І. 

386-VІІІ 

153 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Ковалівка вул. Польова, 

23 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Комарю В.М. 

387-VІІІ 

154 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. 

Польова, 6 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Кононенку Ю.Ф. 

388-VІІІ 

155 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. 

Польова, 8 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Терновцовій Н.В. 

389-VІІІ 

156 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. 

Степова, 2 на території Краснокутької селищної ради та надання її у власність гр. 

Резчикову Р.О. 

390-VІІІ 

157 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. 

Степова, 4 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Борківцю О.М. 

391-VІІІ 

158 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. 

Степова, 3 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Ганусу В.М. 

392-VІІІ 

159 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. 

Степова, 5 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Протасовій Г.А. 

393-VІІІ 

160 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. 

Польова, 7 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Дзюбаку О.М. 

394-VІІІ 

161 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. 

Польова, 1 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Стобороду М.П. 

395-VІІІ 

162 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Ковалівка вул. Польова, 24 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Божку С.І. 

396-VІІІ 



163 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Ковалівка вул. 

Урожайна, 44 на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Бойку С.М. 

397-VІІІ 

164 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Ковалівка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Фалько Л.І. 

398-VІІІ 

165 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Ковалівка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Фальку В.В. 

399-VІІІ 

166 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Ковалівка вул. Степова, 

15 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Бутенко Н.І. 

400-VІІІ 

167 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Костянтинівка на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Ловкайтесу 

Р.В. 

401-VІІІ 

168 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Костянтинівка вул. 

Шкільна, 6  на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Маслій Н.Д. 

402-VІІІ 

169 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Костянтинівка на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Шевченко 

Л.М. 

403-VІІІ 

170 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Костянтинівка  на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Шатохній 

Л.В. 

404-VІІІ 

171 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Костянтинівка вул. 

Високка, 23 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Скляру В.І. 

405-VІІІ 

172 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Костянтинівка вул. Нова, 

10 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Львовій В.О. 

406-VІІІ 

173 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Мурафа пров. Піщаний  

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Новосьоловій М.І. 

407-VІІІ 

174 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Мурафа вул. 

Богодухівьска на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Медяник Л.В. 

408-VІІІ 

175 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Мурафа вул. Вишнева, 

10 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Максюк Н.Г. 

409-VІІІ 

176 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Оленівське вул. Середня 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Липовій Ю.В. 

410-VІІІ 

177 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 411-VІІІ 



ведення особистого селянського господарства в межах с. Колонтаїв вул. Шевченка 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Гончарову В.В. 

178 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Колонтаїв вул. Шкільна, 

1 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Мусіняну С.В. 

412-VІІІ 

179 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Колонтаїв пров. 

Котляревського, 7 на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Кальченко А.І. 

413-VІІІ 

180 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Козіївка вул. Перемоги, 

№ 44-А на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Петренко Н.О. 

414-VІІІ 

181 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Козіївка вул. Перемоги, 

17 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Васильєву О.В. 

415-VІІІ 

182 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка вул. Богдана 

Хмельницького на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Волгай І.В. 

416-VІІІ 

183 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка вул. 5-ї 

Гвардійської повітряно-десантної дивізії, 8 на території Краснокутської селищної 

ради та надання її у власність гр. Загородній О.О. 

417-VІІІ 

184 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка вул. 5-ї 

Гвардійської повітряно-десантної дивізії, 10 на території Краснокутської селищної 

ради та надання її у власність гр. Муковозу С.П. 

418-VІІІ 

185 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка вул. Клубна, 

2 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Юхну В.В. 

419-VІІІ 

186 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка вул. 8 

Березня на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Вепрецькій І.В. 

420-VІІІ 

187 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка вул. Богдана 

Хмельницького на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Пономаренко А.В. 

421-VІІІ 

188 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Любівка вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 6 на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Гармашу І.Х. 

422-VІІІ 

189 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Березівка вул. Лісова на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Кириченко Г.П. 

423-VІІІ 

190 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Ковалівське вул. 

Степова, 1 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Семененку В.М. 

424-VІІІ 

191 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 425-VІІІ 



ведення особистого селянського господарства в межах с. Козіївка вул. 

Першотравнева на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Заріцькому Є.В. 

192 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Козіївка вул. Ватутіна, 3 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Сабову О.О. 

426-VІІІ 

193 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Козіївка вул. Козацька, 

14 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Марюхненку В.О. 

427-VІІІ 

194 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Козіївка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Приходько В.А. 

428-VІІІ 

195 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Чернещина, пров. 

Лісовий, 9 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Глоденку В.І. 

429-VІІІ 

196 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в межах с. Слобідка вул. Гагаріна на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Назаровй О.В. 

430-VІІІ 

197 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Слобідка вул. Чкалова, 

16Б на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Рябоконь Л.П 

431-VІІІ 

198 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах с. Китченківка вул. Шкільна, 9 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Деміденку О.А. 

432-VІІІ 

199 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Костянтинівка вул. 

Вишнева, 25 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Давидовій І.В. 

433-VІІІ 

200 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Качалівка вул. Червона, 

9 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Лучці 

В.С. 

434-VІІІ 

201 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Качалівка вул. Червона, 

5а  на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Василечку І.М. 

435-VІІІ 

202 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Капранське на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Жадану І.П. 

436-VІІІ 

203 Про надання гр. Босенку П.М. у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради 

437-VІІІ 

204 Про надання гр. Босенко Л.С. у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради 

438-VІІІ 

205 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.            

Лимарю А.М. 

439-VІІІ 

206 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на 

440-VІІІ 



території Краснокутської селищної ради та надання її у власність                          

гр. Лимар О.Ф. 

207 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Нішніанідзе 

О.Г. 

441-VІІІ 

208 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Данилюку І.М. 

442-VІІІ 

209 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 

зміною цільового призначення для розміщення водонапірної башти в межах 

селища Водяне на території Краснокутської селищної ради  

443-VІІІ 

210 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва жилого будинку господарських будівель і споруд в межах с. 

Котелевка, вул.. Шевченка на території Краснокутської селищної ради та надання 

її у власність гр. Гальченко Н.О. 

444-VІІІ 

211 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд в 

межах с. Чернещина, вул. Дружби, 73 на території Краснокутської селищної ради 

та надання її у власність гр. Безлуцькій О.А. 

445-VІІІ 

212 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд в 

межах с. Козіївкка, вул. Слобожанька на території Краснокутської селищної ради 

та надання її у власність гр. Бабенко С.І. 

446-VІІІ 

213 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд в 

межах селища Водяне на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Покулю О.С. 

447-VІІІ 

214 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд в 

межах селища Водяне пров. 2-й Московський, 9 на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр. Кулик А.О. 

448-VІІІ 

215 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд в 

межах с. Мойка, вул. Лермонтова, 38 на території Краснокутської селищної ради 

та надання її у власність гр. Микитенко Д.Ю. 

449-VІІІ 

216 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд в 

межах с. Каплунівка, вул. Берегова, 24 на території Краснокутської селищної ради 

та надання її у власність гр. Гудиму М.І. 

450-VІІІ 

217 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд в 

межах с. Китченківка, вул. Шкільна на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр. Концевому П.О. 

451-VІІІ 

218 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. 

Вишнева, 18, с. В’язова на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Рябоконю Ю.О. 

452-VІІІ 

219 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд в 

межах с. Степанівка, вул. Вишнева на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр. Гиль Н.Г. 

453-VІІІ 

220 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд в 

454-VІІІ 



межах с. Качалівка, вул. Шкільна, 9а на території Краснокутської селищної ради 

та надання її у власність гр. Кібишу З.В. 

221 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд в 

межах с. Дублянка, вул. Перемоги, 7/13-А на території Краснокутської селищної 

ради та надання її у власність гр. Москаленко Г.В. 

455-VІІІ 

222 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального зблокованого гаража в межах смт Краснокутськ, вул. 

Челюскінців на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Раїні В.О. 

456-VІІІ 

223 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

обслуговування та будівництва індивідуального гаража в межах смт 

Краснокутськ, пров. Каштановий, 2а  на території Краснокутської селищної ради 

та надання її у власність гр. Гуріній О.Ф. 

457-VІІІ 

224 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення індивідуального садівництва в межах смт. Костянтинівка, вул. Зелена, 1 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Хлівняк І.Ф 

458-VІІІ 

225 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах с. Слобідка, вул. Шкільна на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Лебедєвій Н.В. 

459-VІІІ 

226 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах с. Слобідка, вул. Шкільна на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Лебедєву В.В. 

460-VІІІ 

227 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах с. Слобідка, вул. Шкільна на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Алатарцевій В.Д. 

461-VІІІ 

228 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах с. Котелевка, вул. Шевченка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гальченку О.І. 

462-VІІІ 

229 Про надання гр. Вепрецькій О.І. у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: вул. Панаса Луньова, 51 с. Пархомівка на території 

Краснокутської селищної ради. 

463-VІІІ 

230 Про надання гр. Раїні О.М. у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: пров. Завгороднього, 4, смт Краснокутськ на території 

Краснокутської селищної ради. 

464-VІІІ 

231 Про надання гр. Усатій Т.В. у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: вул. Чапаєва, 36 смт. Краснокутськ на території 

Краснокутської селищної ради. 

465-VІІІ 

232 Про надання гр. Кабашній С.О. у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: вул. Савинська, 5 смт Краснокутськ на території 

Краснокутської селищної ради. 

466-VІІІ 

233 Про надання гр. Кулієвій М.О. у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: вул. Болотна, 19 с. Павлюківка на території Краснокутської 

селищної ради. 

467-VІІІ 

234 Про надання гр. Кочетовій Л.О. у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: вул. Миру, 9, с. Козіївка на території Краснокутської 

селищної ради. 

468-VІІІ 

235 Про надання гр. Вепрецькому В.М. у власність земельної ділянки для 469-VІІІ 



будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд за адресою: вул. 5-ї Гвардійської повітряно-десантної дивізії, 16, с. 

Пархомівка на території Краснокутської селищної ради. 

236 Про надання гр. Галушці В.О. у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: вул. Центральна, 147, с. Мирне на території Краснокутської 

селищної ради. 

470-VІІІ 

237 Про надання гр. Желновачу О.В. дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в смт Краснокутськ вул. Шкільна, 38 для 

будівництва житлового будинку (присадибна). 

471-VІІІ 

238 Про надання дозволу гр. Двірко С.А. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в смт Краснокутськ пров. Байрачанський для 

будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд 

472-VІІІ 

239 Про надання дозволу гр. Тищенку В.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с. Княжна Долина вул. Набережна, 36 для 

будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

473-VІІІ 

240 Про надання дозволу гр. Данило А.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в селищі Прогрес, вул. Зелена, 11  для будівництва 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

474-VІІІ 

241 Про надання дозволу гр. Коломійцю П.М. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах села В’язова, вул. Слобожанська Богодухівскього району 

Харківської області. 

475-VІІІ 

242 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с. Сонцедарівка, пров. 

Набережний, 9 на території Краснокутської селищної ради та надання її  

увласність гр. Саприкіну В.М. 

476-VІІІ 

243 Про надання дозволу гр. Імениннику І.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
межах села Китченківка, вул. Хальзова, 4 на території Краснокутської селищної ради. 

477-VІІІ 

244 Про надання дозволу гр. Жорнику В.П. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах села Колонтаїв, вул. Повстянка, 4 на території Краснокутської селищної 

ради. 

478-VІІІ 

245 Про надання дозволу гр. Момоту О.П. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах села Козіївка, вул. Першотравнева, 46 на території Краснокутської 

селищної ради. 

479-VІІІ 

246 Про надання дозволу гр. Семененко Ю.В. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах села Ковалівське, вул. Віри Скотар, 66 на території 

Краснокутської селищної ради. 

480-VІІІ 

247 Про надання дозволу гр. Семененко Л.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах села Ковалівське, вул. Віри Скотар, 35 на території Краснокутської 

селищної ради. 

481-VІІІ 

248 Про надання дозволу гр. Стельмащук А.О. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в межах смт Краснокутськ для ведення 

особистого селянського господарства 

482-VІІІ 

249 Про надання дозволу гр. Юрченку С.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в межах смт Краснокутськ для ведення особистого 

селянського господарства 

483-VІІІ 

250 Про надання дозволу гр. Захарченку О.П. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в с. Каплунівка вул. Морозова, 20 для ведення 

484-VІІІ 



особистого селянського господарства 

251 Про надання дозволу гр. Лащенко Г.Я. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с. Чернещина на території Краснокутської селищної ради. 

485-VІІІ 

252 Про надання дозволу гр. Кравченку І.А. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с. Качалівка, вул. Червона, 50 для ведення 

особистого селянського господарства 

486-VІІІ 

253 Про надання дозволу гр. Барановій О.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с. Любівка вул. Поливодська, 15 для ведення 

особистого селянського господарства 

487-VІІІ 

254 Про надання дозволу гр. Боряку В.Е. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с. Чернещина, пров. Кленовий, 1 для ведення 

особистого селянського господарства 

488-VІІІ 

255 Про надання дозволу гр. Сургай Н.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах села Любівка вул. Мороза на території Краснокутської селищної ради  

489-VІІІ 

256 Про надання дозволу гр. Ткач Л.П. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с. Китченківка, вул. Хальзова, 30А для ведення 

особистого селянського господарства 

490-VІІІ 

257 Про надання дозволу гр. Гернешію В.Ю. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с. Китченківка вул. Хальзова, 39 для ведення 

особистого селянського господарства 

491-VІІІ 

258 Про надання дозволу гр. Буртиці Д.С. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с. Козіївка пров. Луговий,  на території Краснокутської селищної ради  

492-VІІІ 

259 Про надання дозволу гр. Заріцькій К.С. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с. Козіївка вул. Першотравнева, 51  на території Краснокутської селищної 

ради  

493-VІІІ 

260 Про надання дозволу гр. Заріцькому С.П. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с. Козіївка вул. Перемоги, 44  на території Краснокутської селищної ради  

494-VІІІ 

261 Про надання дозволу гр. Вавенку О.А. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах села Пархомівка на території Краснокутської селищної ради  

495-VІІІ 

262 Про надання дозволу гр. Шакіро Н.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах смт Краснокутськ вул. Савинська, 29  на території Краснокутської 

селищної ради  

496-VІІІ 

263 Про надання дозволу гр. Оленіч А.С. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах села Княжна Долина  на території Краснокутської селищної ради  

497-VІІІ 

264 Про надання дозволу гр. Абдуллаєву Р.А. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах смт Краснокутськ пров. Байрачанський на території Краснокутської 

селищної ради  

498-VІІІ 

265 Про надання дозволу гр. Скачку С.І. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с. Вязова вул. Польова, 4  на території Краснокутської селищної ради  

499-VІІІ 

266 Про надання дозволу гр. Тищенку О.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с. Водяне  на території Краснокутської селищної ради  

500-VІІІ 

267 Про надання дозволу гр. Сватенку О.Ф на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

501-VІІІ 



межах с. Дублянка на території Краснокутської селищної ради  

268 Про надання дозволу гр. Литвиненко В.О. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт. Костянтинівка на території Краснокутської селищної 

ради  

502-VІІІ 

269 Про надання дозволу гр. Данило А.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах селища Прогрес вул. Зелена, 11 на території Краснокутської селищної ради  

503-VІІІ 

270 Про надання дозволу гр. Гончаровій С.М. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт. Костянтинівка, вул. Заводська, 34 на території 

Краснокутської селищної ради  

504-VІІІ 

271 Про припинення дії рішення ХХХV сесії VІ скликання від 20 жовтня 2014 року 

«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для подальшого надання у власність громадянам України в 

межах населених пунктів на території Козіївської сільської ради» 

505-VІІІ 

272 Про надання дозволу гр. Богаєнку А.О. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с. Козіївка, вул. Садова, 1 на території Краснокутської селищної ради  

506-VІІІ 

273 Про надання дозволу гр. Марюхненко Л.В. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с. Козіївка, вул. Слобожанська на території Краснокутської 

селищної ради  

507-VІІІ 

274 Про надання дозволу гр. Чорній А.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах смт Краснокутськ, вул. Вигінчанська, 1 на території Краснокутської 

селищної ради  

508-VІІІ 

275 Про надання дозволу гр. Олійник Ю.С. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах смт Краснокутськ вул. Партизанська, 39 на території Краснокутської 

селищної ради  

509-VІІІ 

276 Про надання дозволу гр. Кабашній С.О. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах смт Краснокутськ вул. Савинська, 5 на території Краснокутської селищної 

ради  

510-VІІІ 

277 Про надання дозволу гр. Ловска А.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с. Пархомівка вул. Перемогим, 17 на території Краснокутської селищної 

ради  

511-VІІІ 

278 Про надання дозволу гр. Дяченко А.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с. Пархомівка вул. Клубна на території Краснокутської селищної ради  

512-VІІІ 

279 Про відмову гр. Кирилюк Н.Я. у наданні дозволу на розробку документації із 

землеустрою 

513-VІІІ 

280 Про відмову гр. Чаплизі О.В. у наданні дозволу на розробку документації із 

землеустрою 

514-VІІІ 

281 Про надання дозволу гр. Чуженкову Є.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах селища Прогрес на території Краснокутської селищної ради  

515-VІІІ 

282 Про надання дозволу гр. Купрієнку А.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с. Колонтаїв вул. Повстянка, 6 на території Краснокутської селищної ради  

516-VІІІ 

283 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

обслуговування нежитлової будівлі лазні в межах смт Костянтинівка вул. 

517-VІІІ 



Одноребрівська, 67 на території Краснокутської селищної ради та надання її в 

оренду гр. Хлівняку С.О. 

284 Про надання дозволу гр. Тютюнник Н.В. на розробку технічної документації із  

землеустрою щодо поділу земельної ділянки за адресою: смт Краснокутськ вул. 

Основ’янська,1  

518-VІІІ 

285 Про надання дозволу гр. Ляшко Л.Ф. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) для будівництва автостоянки за адресою: смт Краснокутськ вул. 

Перемоги  

519-VІІІ 

286 Про надання дозволу гр. Бутенко Р.І. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і бслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с. Петрівське  

520-VІІІ 

287 Про розгляд заяви гр. Лащенка В.В. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

521-VІІІ 

288 Про надання дозволу гр. Тіцькій О.П. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах смт Костянтинівка вул. Лісова, 22 на території Краснокутської селищної 

ради  

522-VІІІ 

289 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за межами населених 

пунктів на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. 

Швайці О.М. 

523-VІІІ 

290 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за межами населених 

пунктів на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. 

Кравченку І.А. 

524-VІІІ 

291 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за межами населених 

пунктів на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. 

Кравченку І.А. 

525-VІІІ 

292 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за межами населених 

пунктів на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. 

Гребенику М.П. 

526-VІІІ 

293 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за межами населених 

пунктів на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. 

Грищенку С.П. 

527-VІІІ 

294 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки за межами населених пунктів на території Краснокутської 

селищної ради та надання її в оренду ПП «МАКС-АГРО» 

528-VІІІ 

295 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки за межами населених пунктів на території Краснокутської 

селищної ради та надання її в оренду ФГ «Славутич-А» 

529-VІІІ 

296 Про надання гр. Микулінській Д.О. у власність земельної ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради  

530-VІІІ 

297 Про надання гр. Зерній Т.М. у власність земельних ділянок для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради  

531-VІІІ 

298 Про надання гр. Шатохіну О.А. у власність земельної ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради  

532-VІІІ 



299 Про надання гр. Шатохіну О.А. у власність земельної ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради  

533-VІІІ 

300 Про надання гр. Меньшиковій О.А. у власність земельної ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради  

534-VІІІ 

301 Про надання гр. Меньшиковій О.А. у власність земельної ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради  

535-VІІІ 

302 Про надання дозволу гр. Стрижаку В.В. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в 

натурі (на місцевості) для оформлення права власності  

536-VІІІ 

303 Про надання дозволу гр. Яризько Є.П. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в 

натурі (на місцевості) для оформлення права власності  

537-VІІІ 

304 Про надання дозволу гр. Ніконову І.О. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в 

натурі (на місцевості) для оформлення права власності  

538-VІІІ 

305 Про надання дозволу гр. Лукіну С.М. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (паю) в 

натурі (на місцевості) для оформлення права власності  

539-VІІІ 

306 Про надання дозволу гр. Пахомову О.М. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (паю) в 

натурі (на місцевості) для оформлення права власності  

540-VІІІ 

307 Про надання дозволу гр. Пахомову О.М. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (паю) в 

натурі (на місцевості) для оформлення права власності  

541-VІІІ 

308 Про припинення дії договору оренди землі  (Герунова Л.М.) 542-VІІІ 

309 Про припинення Мурафському ССТ права користування земельними ділянками 543-VІІІ 

310 Про припинення дії договору оренди землі  (Слончак В.В.) 544-VІІІ 

311 Про припинення дії договору оренди землі  (Слончак В.В.) 545-VІІІ 

312 Про припинення дії договору оренди землі  (Слончак В.В.) 546-VІІІ 

313 Про припинення права користуванняч земельною ділянкою гр. Кухтіним А.В. на 

території Краснокутської селищної ради 

547-VІІІ 

314 Про припинення права користуванняч земельною ділянкою гр. Присіч Г.В. на 

території Краснокутської селищної ради 

548-VІІІ 

315 Про затвердження земельної ділянки комунальної власності право оренди на яку 

може бути реалізоване на земельних торгах та надання дозволу Краснокутській 

селищній раді на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки (ФОП Гаврилова О.В.) 

549-VІІІ 

316 Про затвердження земельної ділянки комунальної власності право оренди на яку 

може бути реалізоване на земельних торгах та надання дозволу Краснокутській 

селищній раді на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки (ФОП Кравченко З.І) 

550-VІІІ 

317 Про внесення змін до рішення LVІІІсесії Краснокутської селищної ради VІІ 

скликання № 1628- VІІ від 20.08.2020 р. (Абдуллаєв Р.) 

551-VІІІ 

318 Про внесення змін до рішення LХІ сесії Краснокутської селищної ради VІІ 

скликання № 1784-VІІ від 20.08.2020 р. «Про надання гр. Стороженко Г.П. згоди 

на викуп земельної ділянки за адресою: смт Краснокутськ, вул. Миру, № 262» 

552-VІІІ 

319 Про внесення змін до рішення LХІ сесії Краснокутської селищної ради VІІ 

скликання № 1760-VІІ від 21.10.2020 р. (Яременко В.С.) 

553-VІІІ 

320 Про внесення змін до рішення LVІІ сесії Краснокутської селищної ради VІІ 554-VІІІ 



скликання № 1567-VІІ від 02.07.2020 р. (Горбалінський С.М.) 

321 Про внесення змін до рішення ХХХХ сесії Козіївської сільської ради VІІ 

скликання від 30.09.2020 р. (Момот С.М.) 

555-VІІІ 

322 Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Батожній Н.Г. на 

території Краснокутської селищної ради 

556-VІІІ 

323 Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Кощій А.В. на 

території Краснокутської селищної ради 

557-VІІІ 

324 Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Кощій Т.В. на 

території Краснокутської селищної ради 

558-VІІІ 

325 Про надання гр. Лобкановій М.Ю. у власність земельної ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради 

559-VІІІ 

326 Про надання гр. Виннику М.І. у власність земельних ділянок для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради 

560-VІІІ 

327 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натур (на місцевості) за адресою: селище 

Прогрес на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Паничу С.І. 

561-VІІІ 

328 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 

зміною цільового призначення в межах с. Мурафа, вул. Базарна, 2 та надання її у 

власність гр. Грищенку Є.М. 

562-VІІІ 

329 Про внесення змін до рішення ХLІІІ сесії Колонтаївської сільської ради VІІ 

скликання від 02.10.2020 р. «Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

громадянці України Назарчук Н.І.» 

563-VІІІ 

330 Про надання гр. Котелевській В.В. згоди на викуп земельної ділянки за адресою: 

смт Краснокутськ вул. Зарічна, 3 

564-VІІІ 

331 Про надання дозволу гр. Чаговцю К.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для обслуговування банно-прального комбінату в 

межах села Основинці, вул. Тельмана, 26 на території Краснокутської селищної 

ради 

565-VІІІ 

332 Про надання дозволу гр. Тімченко Н.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах смт Краснокутськ на території Краснокутської селищної ради 

566-VІІІ 

333 Про надання дозволу гр. Різаку Є.В. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в 

натурі (на місцевості) для оформлення права власності 

567-VІІІ 

334 Про надання дозволу гр. Цовмі М.Ф. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в 

натурі (на місцевості) для оформлення права власності 

568-VІІІ 

335 Про надання дозволу гр. Бобошко Н.А. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в 

натурі (на місцевості) для оформлення права власності 

569-VІІІ 

336 Про надання дозволу гр. В’ясковій О.Я. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в 

натурі (на місцевості) для оформлення права власності 

570-VІІІ 

337 Про надання дозволу гр. Санжаровській О.А. на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в 

натурі (на місцевості) для оформлення права власності 

571-VІІІ 

338 Про розгляд заяви гр. Працебуди Л.М. щодо виділення в натурі (на місцевості) 

земельної частки (паю) 

572-VІІІ 

339 Про розгляд заяви гр. В’юника Є.О. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

573-VІІІ 



селянського господарства 

340 Про розгляд заяви гр. Коваленка Л.В. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва житлового 

будинку 

574-VІІІ 

341 Про розгляд заяви гр. Коваленка Л.В. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

575-VІІІ 

342 Про розгляд заяви гр. Коваленко О.В. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

576-VІІІ 

343 Про розгляд заяви гр. Коваленка Л.В. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного 

будівництва 

577-VІІІ 

344 Про розгляд заяви гр. Коваленка Л.В. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва  

578-VІІІ 

345 Про розгляд заяви гр. Коваленка Л.В. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального 

гаража 

579-VІІІ 

346 Про надання дозволу гр. Глітко О.С. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради 

580-VІІІ 

347 Про розгляд заяви гр. Андрєєвої А.Д. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

581-VІІІ 

348 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 за адресою: 

вул. Центральна, 11 кв. 2, с. Рябоконево та надання її у спільну сумісну власність 

гр. Семененко Т.В., Семененку І.В., Семененко Н.І., Гавриліній А.М. 

582-VІІІ 

349 Про розгляд заяви гр. Круглова В.В. щодо передачі у власність земельної частки 

(паю) 

583-VІІІ 

350 Про надання дозволу гр. Моцик В.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с.Одрада Краснокутської селищної ради для 

ведення особистого селянського господарства 

584-VІІІ 

351 Про надання дозволу гр. Моцику В.С. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с.Одрада Краснокутської селищної ради для 

ведення особистого селянського господарства 

585-VІІІ 

352 Про надання дозволу гр. Моцик Н.П. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с.Одрада Краснокутської селищної ради для 

ведення особистого селянського господарства 

586-VІІІ 

353 Про надання дозволу гр. Моцику Ю.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с.Одрада Краснокутської селищної ради для 

ведення особистого селянського господарства 

587-VІІІ 

354 Про надання дозволу гр. Моцик Л.І. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с.Одрада Краснокутської селищної ради для 

ведення особистого селянського господарства 

588-VІІІ 

355 Про надання дозволу гр. Пономаренко Г.Б. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в с.Одрада Краснокутської селищної ради для 

ведення особистого селянського господарства 

589-VІІІ 

356 Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою громадянам –

голові та членам фермерського господарства «РАНДАВА» 

590-VІІІ 

357 Про розгляд питання щодо надання згоди ПАТ «ВК «Укрнафтобуріння» на 

укладання угоди 

591-VІІІ 

358 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 592-VІІІ 



села Кусторівка Качалівської сільської ради Краснокутського району Харківської 

області 

359 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

села Бузове Качалівської сільської ради Краснокутського району Харківської 

області 

593-VІІІ 

360 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

села Павлюківка Качалівської сільської ради Краснокутського району 

Харківської області 

594-VІІІ 

361 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

села Карайкозівка Качалівської сільської ради Краснокутського району 

Харківської області 

595-VІІІ 

362 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

села Шевченкове Качалівської сільської ради Краснокутського району 

Харківської області 

596-VІІІ 

363 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

села Петрівське Качалівської сільської ради Краснокутського району Харківської 

області 

597-VІІІ 

364 Про втрату чинності рішення LХІ сесії Краснокутської селищної ради VІІ 

скликання від 21.10.2020 р. № 1771-VІІ «Про розгляд колективного звернення 

мешканців смт Краснокутськ» 

598-VІІІ 

365 Про проведення інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення комунальної власності в межах смт Краснокутськ  

599-VІІІ 

366 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 

зміною цільового призначення для будівництва (облаштування) артезіанської 

свердловини за адресою: смт Краснокутськ вул. Горянська  

600-VІІІ 

367 Про відмову у наданні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за адресою: с.Козіївка, вул. Слобожанська, 38-Б  

601-VІІІ 

368 Про розгляд питання відшкодування з місцевого бюджету Краснокутської 

селищної ради різниці між розміром ціни (тарифу) для населення на житлово-

комунальні послуги, що надаються комунальними підприємствами 

Краснокутської селищної ради та розміром економічно-обгрунтованих витрат на 

їх виробництво (надання) 

 

602-VІІІ 

369 Різне 

- про листи Верховної Ради України; 

- повідомлення про щорічну здачу декларацій депутатами селищної ради 

 

 

Вирішили: рішення “Про затвердження порядку денного VІ сесії Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

 

 



2. Слухали: 
- Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради від 01 грудня 2020 року № 8-

VІІІ «Про затвердження структури апарату Краснокутської селищної ради та її виконавчих 

органів»    

Виступила:  начальник відділу кадрової роботи – Олена Ніколаєнко 

- Розглянувши пропозиції Краснокутського селищного голови щодо внесення змін до 

структури апарату та виконавчих органів Краснокутської селищної ради, загальної 

чисельності апарату ради та їх виконавчих органів, керуючись статтями 11, 25, 26, 42, 54 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» необхідно внести зміни до рішення 

І сесії Краснокутської селищної ради VІІІ скликання  від 01 грудня 2020 року № 8-VІІІ «Про 

затвердження структури апарату Краснокутської селищної ради та її виконавчих органів» зі 

змінами (додається). Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій 

селищної ради: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення 

Вирішили: рішення “Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради  від 01 

грудня 2020 року   № 8-VІІІ «Про затвердження структури апарату Краснокутської селищної 

ради та її виконавчих органів»” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

3. Слухали: 
- Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради від 22 грудня 2020 року               

№ 65-VІІІ «Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік» та 

додатків до нього (зі змінами)».     

Виступила:  начальник фінансового управління  – Надія Пісна 

- Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» необхідно внести зміни до рішення Краснокутської селищної 

ради від 22 грудня 2020 року № 65-VІІІ «Про бюджет Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2021 рік» та додатків до нього (зі змінами)», пояснювальна 

записка додається. 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій селищної ради: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення . 
Вирішили: рішення “Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради від 22 

грудня 2020 року № 65-VІІІ «Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади 

на 2021 рік» та додатків до нього (зі змінами)” прийняти (додається). 



Голосували: за –19, проти – -, утрималися – 4, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. -  утрим.  17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. -  утрим.  21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. -  утрим.  

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. -  утрим.  

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  4  

4. Слухали: 
- Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Краснокутської 

селищної територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням Краснокутської 

селищної ради від 22.12.2020 року № 63-VІІІ (зі змінами).     

Виступила:  начальник фінансового управління  – Надія Пісна 

- Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» необхідно 

внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням Краснокутської селищної ради 

від 22.12.2020 року № 63-VІІІ (зі змінами). 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій селищної ради: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням 

Краснокутської селищної ради від 22.12.2020 року № 63-VІІІ (зі змінами)” прийняти 

(додається) 

Голосували: за –20, проти – -, утрималися – 3, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. -  утрим.  21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. -  утрим.  

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. -  утрим.  

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20  3  

5. Слухали: 
- Про участь у конкурсній програмі Українського культурного фонду «Культурні столиці 

України», проєкт «Мій, твій, наш Красний Кут».     

Виступив:  координатор проєкту  – Микола Пазич 

- Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 

Закону України «Про Український культурний фонд», з метою подальшого розвитку 

місцевого самоврядування в області культурно-мистецької спадщини, розкриття потенціалу 

громади через мистецтво та культурну спадщину, туристичну галузь необхідно схватити 

проєкт «Мій, твій, наш Красний кут» для участі у конкурсній програмі Українського 



культурного фонду «Культурні столиці України» (додається) та у разі перемоги у конкурсній 

програмі передбачити у місцевому бюджеті на 2022 рік співфінансування заходів проєкту, 

що складає 30% від загального бюджету проєкту. 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій селищної ради: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про участь у конкурсній програмі Українського культурного фонду 

«Культурні столиці України», проєкт «Мій, твій, наш Красний Кут»” прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

6. Слухали: 
- Про затвердження Положення про Громадський бюджет Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник фінансового управління  – Надія Пісна 

- Керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою підвищення рівня відкритості місцевої влади, вдосконалення механізмів залучення 

громадськості до розподілу коштів бюджету селищної територіальної громади необхідно 

затвердити Положння про Громадський бюджет Краснокутської селищної ради. 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій селищної ради: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження Положення про Громадський бюджет 

Краснокутської селищної ради” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

7. Слухали: 



- Про затвердження Порядку використання коштів на пільгове медичне обслуговування 

жителів Краснокутської селищної територіальної громади.     

Виступила:  начальник фінансового управління  – Надія Пісна 

- Відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України № 1303 від 17.08.1998 р. «Про 

впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів 

у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 

захворювань», № 1301 від 03.12.2009 р. «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з 

інвалідністю і дітей з інвалідністю», Програми економічного і соціального розвитку 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік, з метою забезпечення жителів 

нашої громади безкоштовними та пільговими лікарським та технічними засобами за 

рецептами лікарів необхідно затвердити Порядок використання коштів на пільгове медичне 

обслуговування жителів Краснокутської селищної територіальної громади. 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій селищної ради: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження Порядку використання коштів на пільгове медичне 

обслуговування жителів Краснокутської селищної територіальної громади” прийняти 

(додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

8. Слухали: 
- Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства  «Краснокутська 

центральна районна лікарня» Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  директор комунального некомерційного підприємства «Краснокутська 

центральна районна лікарня» - Тамара Ткачук 

- Керуючись  ст.ст. 25, 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Цивільним кодексом України, відповідно до ст. 133.4 Податкового кодексу 

України, з метою збереження статусу неприбутковості комунального некомерційного 

підприємства «Краснокутська центральна районна лікарня» необхідно внести зміни до 

Статуту комунального некомерційного підприємства  «Краснокутська центральна районна 

лікарня» Краснокутської селищної ради та затвердити його в новій редакції. 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій селищної ради: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 



Вирішили: рішення “Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного 

підприємства  «Краснокутська центральна районна лікарня» Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

9. Слухали: 
- Про припинення діяльності Олексіївської сільської виборчої комісії.     

Виступила:  селищний голова  – Ірина Карабут 

- Розглянувши звернення голови Олексіївської сільської виборчої комісії у зв’язку з 

прийняттям Виборчого кодексу України, керуючись  ст.ст. 25, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно ст. 105 Цивільного кодексу України  

необхідно припинити шляхом ліквідації діяльність Олексіївської сільської виборчої комісії 

Краснокутського району Харківської області, створити ліквідаційну комісію та провести 

процедуру припинення відповідно до чинного законодавства. 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій селищної ради: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про припинення діяльності Олексіївської сільської виборчої комісії” 

прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

10. Слухали: 
- Про припинення діяльності Рябоконівської сільської виборчої комісії.     

Виступила:  селищний голова  – Ірина Карабут 

- Розглянувши звернення голови Рябоконівської сільської виборчої комісії у зв’язку з 

прийняттям Виборчого кодексу України, керуючись ст.ст. 25, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно ст. 105 Цивільного кодексу України 

необхідно припинити шляхом ліквідації діяльність Рябоконівської сільської виборчої комісії 



Краснокутського району Харківської області, створити ліквідаційну комісію та провести 

процедуру припинення відповідно до чинного законодавства. 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій селищної ради: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про припинення діяльності Рябоконівської сільської виборчої комісії” 

прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

11. Слухали: 
- Про внесення змін до рішення ІV сесії Краснокутської селищної ради VІІІ скликання № 84-

VІІІ від 26.01.2021 р. «Про створення житлової комісії при виконавчому комітеті 

Краснокутської селищної ради»     

Виступила:  керуюча справами виконавчого комітету  – Інна Панчішна 

- Керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи пропозиції депутатів селищної ради  щодо доповнення складу адміністративної 

комісії при виконавчому комітеті необхідно внести зміни до рішення ІV сесії Краснокутської 

селищної ради VІІІ скликання № 84-VІІІ від 26.01.2021 р. «Про створення житлової комісії 

при виконавчому комітеті Краснокутської селищної ради». 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій селищної ради: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про внесення змін до рішення ІV сесії Краснокутської селищної ради 

VІІІ скликання № 84-VІІІ від 26.01.2021 р. «Про створення житлової комісії при 

виконавчому комітеті Краснокутської селищної ради»” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

12. Слухали: 
- Про внесення змін до рішення ІV сесії Краснокутської селищної ради VІІІ скликання № 85-

VІІІ від 26.01.2021 р. «Про створення адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Краснокутської селищної ради та затвердження її складу і Положення»     

Виступила:  керуюча справами виконавчого комітету  – Інна Панчішна 

- Керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи пропозиції депутатів селищної ради  щодо прегляду складу адміністративної 

комісії при виконавчому комітеті необхідно внести зміни до рішення ІV сесії Краснокутської 

селищної ради VІІІ скликання № 85-VІІІ від 26.01.2021 р. «Про створення адміністративної 

комісії при виконавчому комітеті Краснокутської селищної ради та затвердження її складу і 

Положення». 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій селищної ради: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про внесення змін до рішення ІV сесії Краснокутської селищної ради 

VІІІ скликання № 85-VІІІ від 26.01.2021 р. «Про створення адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Краснокутської селищної ради та затвердження її складу і 

Положення»” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

13. Слухали: 
- Про надання дозволу на коригування проектно-кошторисної документації «Будівництво 

майданчика зі штучним покриттям за адресою: Харківська область, Краснокутський район, 

с.Мурафа, вулиця Центральна, 81»     

Виступила:  в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту - Валентина Колонтаєвська 

- Відповідно до Державних будівельних норм України, на виконання Програми 

економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 

2021 рік, беручи до уваги лист відділу освіти, молоді та спорту Краснокутської селищної 

ради щодо необхідності виконання додаткових робіт по будівництву майданчика зі штучним 

покриттям в с. Мурафа та надання дозволу на коригування проектно-кошторисної 

документації по робочому проєкту, керуючись ст. 28, 30, 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Порядком розроблення проектної документації на будівництвао об’єктів необхідно замінити 

в назву робочого проекту на «Реконструкція майданчика зі штучним покриттям за адресою: 

Харківська область, Богодухівський район, с.Мурафа, вулиця Центральна, 81» та надати 

дозвіл на коригування проектно-кошторисної документації по робочому проекту. 



- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій селищної ради: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу на коригування проектно-кошторисної 

документації по робочому проекту «Будівництво майданчика зі штучним покриттям за 

адресою: Харківська область, Краснокутський район, с.Мурафа, вулиця Центральна, 81»” 

прийняти (додається)  
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

14. Слухали: 
- Про надання дозволу на коригування проектно-кошторисної документації «Будівництво 

футбольного поля з синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням (В’язівська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів)  за адресою: Харківська область, Краснокутський район, с.В’язова, вул. 

Слобожанська, 9»     

Виступила:  в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту - Валентина Колонтаєвська 

- Відповідно до Державних будівельних норм України, на виконання Програми 

економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 

2021 рік, беручи до уваги лист відділу освіти, молоді та спорту Краснокутської селищної 

ради щодо необхідності виконання додаткових робіт по будівництву футбольного поля з 

синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням в с. В’язова та надання дозволу на 

коригування проектно-кошторисної документації по робочому проєкту, керуючись ст. 28, 30, 

42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Порядком розроблення проектної документації на 

будівництвао об’єктів необхідно замінити назву робочого проекту на «Реконструкція 

футбольного поля з синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням (В’язівський 

ліцей) за адресою: Харківська область, Богодухівський район, с. В’язова, вул. Слобожанська, 

9» та надати дозвіл на коригування проектно-кошторисної документації по робочому 

проекту. 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій селищної ради: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу на коригування проектно-кошторисної 

документації «Будівництво футбольного поля з синтетичним покриттям та тренажерним 

обладнанням (В’язівська ЗОШ І-ІІІ ступенів) за адресою: Харківська область, 

Краснокутський район, с.В’язова, вул. Слобожанська, 9” прийняти (додається) 



Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

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

ремонт дороги по вулиці Горянській в смт Краснокутськ Богодухівського району Харківської 

області      

Виступила:  селищний голова – Ірина Карабут 

- На виконання Програми економічного і соціального розвитку Краснокутської 

селищної територіальної громади на 2021 рік, керуючись статтями  28, 29, 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» необхідно надати дозвіл на розробку проєктно-

кошторисної документації на капітальний ремонт дороги по вул. Горянській в смт 

Краснокутськ Богодухівського району Харківської області та доручити селищному голові 

укласти договір на розробку зазначеної проєктно-кошторисної документації.  

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій селищної ради: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу на розробку проєктно-кошторисної документації 

на капітальний ремонт дороги по вулиці Горянській в смт Краснокутськ Богодухівського 

району Харківської області” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

16.Слухали:   
- Про прийняття земельних ділянок державної власності у комунальну власність 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- На виконання Наказу Головного управління Держгеокадастру у Харківській області 

від 19.01.2021р. № 6-ОТГ, керуючись статтями 12, 116, 117, 122 Земельного кодексу 

України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента 



України від 15.10.2020 р. № 449/2020 «Про деякі заходи прискорення реформ у сфері 

земельних відносин», Наказом ГУ Держгеокадастру у Харківській області від 07.11.2020 р. 

№ 485 «Деякі питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності до комунальної власності» необхідно прийняти у комунальну власність 

Краснокутської селищної ради чотири земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

державної власності загальною площею 22,9173 га, які знаходяться за межами населених 

пунктів на території Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області та зазначити, що право власності на зазначені земельні ділянки виникає з моменту 

державної реєстрації цього права. Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних 

комісій селищної ради: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних 

відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань 

житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської 

етики де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про прийняття земельних ділянок державної власності у комунальну 

власність Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області” 

прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

17.Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Чернещина, вул. Дружби, 1 та 

надання її у власність гр. Макаренку М.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Макаренка М.І розглянута на спільному засіданні постійних комісій 

селищної ради: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. 

Запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Чернещина, вул. 

Дружби, 1 та надання її у власність гр. Макаренку М.І.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    



10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

18.Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт Краснокутськ, вул. Трудова, 31 

та надання її у власність гр. Буцькій Т.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Буцької Т.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт Краснокутськ, 

вул. Трудова, 31 та надання її у власність гр. Буцькій Т.В.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

19.Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Каплунівка, вул. 

Верхня, 53 та надання її у власність гр. Ущенку О.К. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Ущенка О.К. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. 

Каплунівка, вул. Верхня, 53 та надання її у власність гр. Ущенку О.К.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    



8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

20. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Каплунівка, вул. 

Верхня, 22 та надання її у власність гр. Пашнєву О.С. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Пашнєва О.С. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. 

Каплунівка, вул. Верхня, 22 та надання її у власність гр. Пашнєву О.С.” прийняти 

(додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

21. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за  адресою: c. Каплунівка, 

вул. Верхня, 19 та надання її у власність гр. Галич Л.О. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Галич Л.О. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за  адресою: c. 

Каплунівка, вул. Верхня, 19 та надання її у власність гр. Галич Л.О.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 



5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

22. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт Краснокутськ, вул. Миру, 215 та 

надання її у власність гр. Феськову С.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Феськова С.І. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт Краснокутськ, 

вул. Миру, 215 та надання її у власність гр. Феськову С.І.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

23. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Олексіївка, вул. Черемушна, 1 та 

надання її у власність гр. Стройковій Т.Б. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Стройкової Т.Б. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Олексіївка, вул. 

Черемушна, 1 та надання її у власність гр. Стройковій Т.Б.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    



 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

24. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Козіївка, вул. Миру, 8 та надання її 

у власність гр. Величку І.П. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Величка І.П. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Козіївка, вул. 

Миру, 8 та надання її у власність гр. Величку І.П.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

25. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Олексіївка, вул. Вишнева, 13 та 

надання її у власність гр. Жуковій Н.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Жукової Н.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Олексіївка, вул. 

Вишнева, 13 та надання її у власність гр. Жуковій Н.М.” прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 



 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

26. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Олексіївка, вул. Тичини, 4 та 

надання її у власність гр. Паничу С.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Панича С.І. розглянута на засіданні комісії з питань земельних відносин, 

охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту. Запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Олексіївка, вул. 

Тичини, 4 та надання її у власність гр. Паничу С.І.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

27. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Чернещина, пров. Кленовий, 1 та 

надання її у власність гр. Боряку В.Е. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Боряка В.Е. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Чернещина, пров. 

Кленовий, 1 та надання її у власність гр. Боряку В.Е.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 



4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

28. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт Краснокутськ, 

вул. Затишна, 20 та надання її у власність гр. Максьонову В.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Максьонова В.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документаціїіз землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт 

Краснокутськ, вул. Затишна, 20 та надання її у власність гр. Максьонову В.В.” прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

29. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт Краснокутськ, пров. 

Основʼянський, 5 та надання її у власність гр. Сосновій Т.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Соснової Тетяни Іванівни розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. 

Запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт Краснокутськ, 

пров. Основʼянський, 5 та надання її у власність гр. Сосновій Т.І.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 



 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

30. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт Краснокутськ, вул. Шевченка, 56 

та надання її у власність гр. Павліченко І.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Павліченко І.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт Краснокутськ, 

вул. Шевченка, 56 та надання її у власність гр. Павліченко І.В.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

31. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Китченківка, 

вул. Центральна, 67 та надання її у власність гр. Головко В.О. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Головко В.О. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. 



Китченківка, вул. Центральна, 67 та надання її у власність гр. Головко В.О.” прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

32. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Качалівка, вул. Червона, 9 та 

надання її у власність гр. Лучці В.С. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Лучки В.С. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Качалівка, вул. 

Червона, 9 та надання її у власність гр. Лучці В.С.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

33. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Качалівка, вул. Червона, 5а та 

надання її у власність гр. Василечку І.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Василечка І.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  



Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Качалівка, вул. 

Червона, 5а та надання її у власність гр. Василечку І.М.” прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

34. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Качалівка, вул. Комарова, 9 та 

надання її у власність гр. Лукіну О.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Лукіна О.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Качалівка, вул. 

Комарова, 9 та надання її у власність гр. Лукіну О.М.” прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

35. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Качалівка, вул. Першотравнева,                    

64А  та надання її у власність гр. Демченку М.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Демченка М.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 



захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Качалівка, вул. 

Першотравнева, 64А  та надання її у власність гр. Демченку М.М.” прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

36. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Качалівка, вул. Китченка, 11а та 

надання її у власність гр. Коротковій І.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Короткової І.І. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Качалівка, вул. 

Китченка, 11а та надання її у власність гр. Коротковій І.І.” прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

37. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) c. Пархомівка та надання її у власність гр. Саську 

Ю.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Саська Ю.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 



містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) c. Пархомівка та надання її у 

власність гр. Саську Ю.М.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

38. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в c. Пархомівка, вул. Іванівка, 

8 та надання її у власність гр. Вовк Г.Ф. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Вовк Г.Ф. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в c. Пархомівка, 

вул. Іванівка, 8 та надання її у власність гр. Вовк Г.Ф.” прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

39. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в c. Козіївка та надання її у власність гр. Попову 

В.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 



- Заява гр. Попова В.І. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в c. Козіївка та надання її у 

власність гр. Попову В.І.” прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

40. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання її у власність гр. 

Коваленку В.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Коваленка В.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання її у 

власність гр. Коваленку В.В.” прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

41. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (віднов-

лення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання її у власність гр.Чулю О.В. 



Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Чуля О.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання її у 

власність гр. Чулю О.В.” прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

42. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання її у власність гр. 

Шатохіній Н.О. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Шатохіної Н.О. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання її у 

власність гр. Шатохіній Н.О.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

43. Слухали:   



- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання її у власність гр. Колодяжній М.Ю. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Колодяжної М.Ю. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання її у власність гр. 

Колодяжній М.Ю.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

44. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт 

Костянтинівка, вул. Чкалова, 25 та надання її у власність гр. Білоус Л.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Білоус Л.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт 

Костянтинівка, вул. Чкалова, 25 та надання її у власність гр. Білоус Л.В.” прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    



45. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт 

Костянтинівка, вул. Набоківська, 18 та надання її у спільну сумісну власність громадянам 

Шиман М.Я., Шиман Н.В., Шиман Г.В., Сало Т.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява громадян: Шиман М.Я., Шиман Н.В., Шиман Г.В., Сало Т.В. розглянута на 

спільному засіданні постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань 

земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з 

питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської 

етики де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт 

Костянтинівка, вул. Набоківська, 18 та надання її у спільну сумісну власність громадянам 

Шиман М.Я., Шиман Н.В., Шиман Г.В., Сало Т.В.” прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

46. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт 

Костянтинівка, вул. Молодіжна, 26 та надання її у власність гр. Гончарову О.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Гончарова О.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт 

Костянтинівка, вул. Молодіжна, 26 та надання її у власність гр. Гончарову О.М.” прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    



9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

47. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт Костянтинівка, вул. Кузнечна, 3а  

та надання її у власність гр. Ковалю Л.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Коваля Л.І. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: cмт Костянтинівка, 

вул. Кузнечна, 3а  та надання її у власність гр. Ковалю Л.І.” прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

48. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Пархомівка, вул. 5 Гвардійської 

повітряно-десантної дивізії, 2 та надання її у власність гр. Данилюку І.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Данилюка І.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Пархомівка, вул. 

5 Гвардійської повітряно-десантної дивізії, 2 та надання її у власність гр. Данилюку І.М.” 

прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

49. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Пархомівка, вул. 

Гризодубових, 14 та надання її у власність гр. Москаленко С.Л. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Москаленко С.Л. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. 

Пархомівка, вул. Гризодубових, 14 та надання її у власність гр. Москаленко С.Л.” прийняти 

(додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

50. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Пархомівка, вул. Перемоги, 6 та 

надання її у власність гр. Рарогу С.А 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Рарога С.А. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Пархомівка, вул. 

Перемоги, 6 та надання її у власність гр. Рарогу С.А.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    



 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

51. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Пархомівка, вул. Клубна, 2 та 

надання її у власність гр. Юхну В.П. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Юхна В.П. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Пархомівка, вул. 

Клубна, 2 та надання її у власність гр. Юхну В.П.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

52. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Пархомівка, вул. Івана Малиша, 129 

та надання її у власність гр. Самороковій  Л.Г. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Саморокової Л.Г. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Пархомівка, вул. 

Івана Малиша, 129 та надання її у власність гр. Самороковій  Л.Г.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 



 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

53. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Любівка, вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 6 та надання її у власність гр. Гармашу І.Х. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Гармаша І.Х. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Любівка, вул. 

Гетьмана Сагайдачного, 6 та надання її у власність гр. Гармашу І.Х.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

54. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Мурафа, вул. Перемоги, 10 та 

надання її у власність гр. Гончаровій Г.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Гончарової Г.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. 



Мурафа, вул. Перемоги, 10 та надання її у власність гр. Гончаровій Г.В.” прийняти 

(додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

55. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Мурафа, вул. Перемоги, 3 та 

надання її у власність гр. Толкачовій П.Й. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Толкачової П.Й. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. 

Мурафа, вул. Перемоги, 3 та надання її у власність гр. Толкачовій П.Й.” прийняти 

(додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

56. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Мурафа, вул. Комишанська, 3 

та надання її у власність гр. Повзик Г.П. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Повзик Г.П. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 



захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. 

Мурафа, вул. Комишанська, 3 та надання її у власність гр. Повзик Г.П.” прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

57. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Мурафа, вул. Вишнева, 10 та 

надання її у власність гр. Максюк Н.Г. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Максюк Н.Г. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. 

Мурафа, вул. Вишнева, 10 та надання її у власність гр. Максюк Н.Г.” прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

58. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Мурафа, вул. Заводська, 3 та 

надання її у власність гр. Сукач С.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Сукач С.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 



містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Мурафа, вул. 

Заводська, 3 та надання її у власність гр. Сукач С.В.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

59. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Мирне, вул. Вишнева, 14 та надання 

її у власність гр. Суботі С.С. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Суботи С.С. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Мирне, вул. 

Вишнева, 14 та надання її у власність гр. Суботі С.С.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

60. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Качалівка, вул. Червона, 59 та 

надання її у власність гр. Демченко Л.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 



- Заява гр. Демченко Л.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Качалівка, вул. 

Червона, 59 та надання її у власність гр. Демченко Л.М.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

61. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Качалівка, вул. Комарова, 31 та 

надання її у власність гр. Драній В.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Драної В.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Качалівка, вул. 

Комарова, 31 та надання її у власність гр. Драній В.М.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

62. Слухали:   



- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Козіївка, вул. Слобожанська, 53 

та надання її у власність гр. Петренко Н.О. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Петренко Н.О. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. 

Козіївка, вул. Слобожанська, 53 та надання її у власність гр. Петренко Н.О.” прийняти 

(додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

63. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Ковалівка, вул. Польова, 24 та 

надання її у власність гр. Божку С.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Божка С.І. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Ковалівка, вул. 

Польова, 24 та надання її у власність гр. Божку С.І.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    



13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

64. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Слобідка, вул. Підлісна, 21 та 

надання її у власність гр. Воловик М.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Воловик М.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. 

Слобідка, вул. Підлісна, 21 та надання її у власність гр. Воловик М.В.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

65. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Олексіївка, пров. Центральний, 1 та 

надання її у власність гр. Желновачу М.Д. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Желновача М.Д. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Олексіївка, пров. 

Центральний, 1 та надання її у власність гр. Желновачу М.Д.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 



11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

66. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Пархомівка, вул. 

Гризодубових, 20 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Дроню М.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Дроня М.І. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. 

Пархомівка, вул. Гризодубових, 20 на території Краснокутської селищної ради та надання її 

у власність гр. Дроню М.І.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

67. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Колонтаїв, пров.Вигінчанський, 

19 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Кальченко А.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Кальченко А.І. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. 

Колонтаїв, пров. Вигінчанський, 19 на території Краснокутської селищної ради та надання її 

у власність гр. Кальченко А.І.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 



5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

68. Слухали:  
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Шкільна, 16, смт 

Краснокутськ на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Олійнику О.О. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Олійника Олексія Олекандровича розглянута на спільному засіданні 

постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних 

відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань 

житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської 

етики де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. 

Шкільна, 16, смт Краснокутськ на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Олійнику О.О.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

69. Слухали:   
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Паливодська, 15, с. Любівка 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Барановій О.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Баранової О.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. 

Паливодська, 15, с. Любівка на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Барановій О.В.” прийняти (додається). 



Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

70.Слухали:  
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Набережна, 7, с. Любівка на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Шибаєву С.П. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Шибаєва С.П. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. 

Набережна, 7, с. Любівка на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Шибаєву С.П.” прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

71.Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Базарна, 64, смт Краснокутськ на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Чорному Р.О. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Чорного Р.О. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  



Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Базарна, 64, 

смт Краснокутськ на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Чорному Р.О.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

72. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Миру, 397, смт Краснокутськ на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Єрмак Н.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Єрмак Наталії Миколаївни розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де  

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Миру, 397, смт 

Краснокутськ на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Єрмак 

Н.М.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

73.Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: пров. Лісовий, 9, с. Чернещина на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Глоденку В.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Глоденка В.І. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 



містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: пров. Лісовий, 9, с. 

Чернещина на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Глоденку 

В.І” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

74. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: пров. Український, 5,                                

с. Рябоконеве на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Собку 

С.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Собка С.І. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: пров. 

Український, 5, с. Рябоконеве на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Собку С.І.” прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

75.Слухали: 



- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Глобівська,12 с. Городнє на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Бобрицькому В.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Бобрицького В.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Глобівська, 12 

с. Городнє на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Бобрицькому В.М.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

76.Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Шкільна, 13, с. Китченківка на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Блищику Л.П. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Блищика Л.П. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Шкільна, 13 с. 

Китченківка на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Блищику Л.П.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

77.Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Шевченка, 22, с. Городнє на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Власенку А.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Власенка А.І розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Шевченка, 22, 

с. Городнє на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Власенку 

А.І.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

78.Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Шевченка, 24, с. Городнє на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Власенко С.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Власенко С.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Шевченка, 24, 

с. Городнє на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Власенко 

С.В.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    



7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

79.Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Ватутіна, 3, с. Козіївка на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Сабовій В.П. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Сабової В.П. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Ватутіна, 3, с. 

Козіївка на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Сабовій 

В.П.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

80.Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Садова, 19, с. Козіївка на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Геруновій Л.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Герунової Л.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Садова, 19, с. 

Козіївка на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Геруновій 

Л.М.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    



 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

81.Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Новоселівська, 14, с. Козіївка на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Соколовській К.Д. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Соколовської К.Д. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Новоселівська, 

14, с. Козіївка на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Соколовській К.Д.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

82.Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Козацька, 12, с. Козіївка на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Нікітенко Н.Г. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Нікітенко Н.Г. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Козацька, 12, с. 



Козіївка на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Нікітенко 

Н.Г.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

83.Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Шевченка, 85, с. Козіївка на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гриненку О.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Гриненка О.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Шевченка, 85, 

с. Козіївка на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гриненку 

О.М.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

84.Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Слобожанська, 205, с. Козіївка на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Ільющенку Л.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Ільющенка Л.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 



захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Слобожанська, 

205, с. Козіївка на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Ільющенку Л.М.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

85.Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Козіївка, вул. Польова, 1 та надання 

її у власність гр. Попову В.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Попова В.І. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: c. Козіївка, вул. 

Польова, 1 та надання її у власність гр. Попову В.І.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

86. Слухали:   
- Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою:  c. Слобідка, вул. Гагаріна, 11 на 

території Краснокутської селищної ради  та надання її у власність гр. Пилипенко Н.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Пилипенко Н.І. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 



регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою:  c. Слобідка, вул. 

Гагаріна, 11 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Пилипенко Н.І.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

87. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. Першотравнева, 16 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Колодяжній М.Ю. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Колодяжної М.Ю. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. 

Першотравнева, 16 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Колодяжній М.Ю.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

88. Слухали:   



- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Ситники на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр. Базилевич С.Н. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Базилевич С.Н. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Ситники на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Базилевич С.Н.” прийняти 

(додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

89. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Бідило на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр. Котелевському В.Ф. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Котелевського В.Ф. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Бідило на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Котелевському В.Ф.” прийняти 

(додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

90. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Чернещина, вул. Дружби, 1 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Макаренку М.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Макаренка М.І. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Чернещина, вул. 

Дружби, 1 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Макаренку М.І.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

91. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за адресою: c. Любівка, вул. Слобожанська на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Неклейоновій Л.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Неклейонової Л.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства за адресою: c. Любівка, вул. 

Слобожанська на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Неклейоновій Л.В.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    



7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

92. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. Мороза на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Перехресту В.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Перехреста В.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. Мороза 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Перехресту В.М.” 

прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

93. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. Мороза, 16 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Коліснику В.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Колісника В.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Головуючий 

- Прошу голосувати за це рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. Мороза, 

16 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Коліснику В.В.” 

прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

94. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. Слобожанська на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Борисенку Р.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Борисенка Р.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. 

Слобожанська на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Борисенку Р.М.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

95. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. Підгірна, 5 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Іванову В.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Іванова В.І. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  



Вирішили: рішення “Про проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. Підгірна, 5 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Іванову В.І.” прийняти 

(додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

96. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. Мороза на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Пісклову Є.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Пісклова Є.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. Мороза 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Пісклову Є.В.” 

прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

97. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. Мороза на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Піскловій О.А. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Пісклової О.А. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 



містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. Мороза 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Піскловій О.А.” 

прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

98. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. Слобожанська, 60 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Кравченко Н.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Кравченко Н.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. 

Слобожанська, 60 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Кравченко Н.В.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

99. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. Слобожанська, 174 на 

території Краснокутської селищної ради  та надання її у власність гр. Борисенку В.Р. 



Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Борисенка В.Р. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Любівка, вул. 

Слобожанська, 174 на території Краснокутської селищної ради  та надання її у власність гр. 

Борисенку В.Р.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

100. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах cелища Водяне на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр. Покулю О.С. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Покуля О.С. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах cелища Водяне на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Покулю О.С.” 

прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    



101. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Мойка, вул. Лермонтова, 5 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Бараненку В.О. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Бараненка В.О. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Мойка, вул. 

Лермонтова, 5 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Бараненку В.О.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

102. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Каплунівка, вул. Верхня, 22 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Пашнєву О.С. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Пашнєва О.С. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Каплунівка, вул. 

Верхня, 22 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Пашнєву 

О.С.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    



10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

103. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Каплунівка, вул. Середня, 13 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Ломекіній Г.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Ломекіної Г.І розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Каплунівка, вул. 

Середня, 13 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Ломекіній Г.І.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

104. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Каплунівка, вул. Берегова, 20 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Кучер Л.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Кучер Л.М розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Каплунівка, вул. 

Берегова, 20 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Кучер 

Л.М.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 



5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

105. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Каплунівка, вул. Нестеренка, 23 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Фотієву О.Є. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Фотієва О.Є. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Каплунівка, вул. 

Нестеренка, 23 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Фотієву О.Є.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

106. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Слобідка, вул. Гагаріна на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Арцибашевій Н.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Арцибашевої Н.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Слобідка, вул. Гагаріна 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Арцибашевій Н.В.” 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

107. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Олійники на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр. Олійнику В.П. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Олійника В.П. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Олійники на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Олійнику В.П.” прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

108. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. В’язова на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр. Пономаренку К.О. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Пономаренка К.О. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  



Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. В’язова на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Пономаренку К.О.” прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

109. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. В’язова на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр. Чуль О.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Чуля О.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. В’язова на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Чуль О.В.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

110. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Михайлівка на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр. Бурлуцькій О.Д. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Бурлуцької О.Д. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 



господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Михайлівка на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Бурлуцькій О.Д.” 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

111. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Котелевка на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр. Синевичу І.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Синевича І.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Котелевка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Синевичу І.В.” прийняти 

(додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

112. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

індивідуального садівництва в межах c. Китченківка на території Краснокутської селищної 

ради та надання її у власність гр. Максимовій Т.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 



- Заява гр. Максимової Т.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення індивідуального садівництва в межах c. Китченківка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Максимовій Т.М.” прийняти 

(додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

113. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

індивідуального садівництва в межах c. Китченківка вул. Хальзова на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Задорожньому Е.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Задорожнього Едуарда Івановича. розглянута на спільному засіданні 

постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних 

відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань 

житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської 

етики. Запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення індивідуального садівництва в межах c. Китченківка вул. Хальзова на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Задорожньому Е.І.” 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

114. Слухали:   



- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

індивідуального садівництва в межах c. Китченківка вул. Центральна на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гоголю В.Б. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Гоголя В.Б. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення індивідуального садівництва в межах c. Китченківка вул. Центральна на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гоголю В.Б.” прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

115. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

індивідуального садівництва в межах c. Китченківка вул. Центральна на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гоголь Р.Б. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Гоголь Р.Б. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення індивідуального садівництва в межах c. Китченківка вул. Центральна на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гоголь Р.Б.” прийняти 

(додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

116. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Китченківка вул. Центральна на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Капліній І.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Капліної І.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Китченківка вул. 

Центральна на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Капліній 

І.В.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

117. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Китченківка вул. Центральна, 79 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Боровій Н.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Борової Н.І. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Китченківка вул. 

Центральна, 79 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Боровій Н.І.” прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    



7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

118. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Китченківка вул. Шкільна, 10 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Неблієнко В.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Неблієнко В.І. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Китченківка вул. 

Шкільна, 10 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Неблієнко В.І.” прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

119. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Китченківка вул. Центральна, 89 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Глазунову Ю.О. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Глазунова Ю.О. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Китченківка вул. 

Центральна, 89 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Глазунову Ю.О.” прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    



 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

120. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Китченківка вул. Шкільна, 2 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Шукіс Л.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Шукіс Л.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Китченківка вул. 

Шкільна, 2 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Шукіс 

Л.М.” прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

121. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Колонтаїв вул. Центральна на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Жадану А.А. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Жадана А.А. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Колонтаїв вул. 



Центральна на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Жадану 

А.А.” прийняти (додається) 

 Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

122. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Колонтаїв вул. Центральна на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гевель О.Б. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Гевель О.Б. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Колонтаїв вул. 

Центральна на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гевель 

О.Б.” прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

123. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Колонтаїв вул. Центральна, 118 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Житник Н.Л. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Житник Наталії Леонідівни розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 



здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Колонтаїв вул. 

Центральна, 118 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Житник Н.Л.” прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

124. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Дублянка на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр. Старченку В.П. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Старченка В.П. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Дублянка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Старченку В.П.” прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

125. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах cмт Краснокутськ пров. Заклепенка, 5 кв. 1 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. В’юнник І.Е. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 



- Заява гр. В’юнник І.Е. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах cмт Краснокутськ пров. 

Заклепенка, 5 кв. 1 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

В’юнник І.Е.” прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

126. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах cмт Краснокутськ пров. Заклепенка на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Дончук К.Ф. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Дончук Катерини Федорівни  розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах cмт Краснокутськ пров. 

Заклепенка на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Дончук 

К.Ф.” прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

127. Слухали:   



- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах cмт Краснокутськ вул. Миру, 197 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Поповичу М.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Поповича Миколи Івановича розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах cмт Краснокутськ вул. 

Миру, 197 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Поповичу 

М.І.” прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

128. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального будинку, господарських будівель та споруд  в межах cмт 

Краснокутськ вул. Челюскінців на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Кудій Н.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Кудій Наталії Валентинівни розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального будинку, господарських будівель та споруд  в 

межах cмт Краснокутськ вул. Челюскінців на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр. Кудій Н.В.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 



11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

129. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Качалівка вул. Першотравнева на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Саєнко Н.С. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Саєнко Н.С. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Качалівка вул. 

Першотравнева на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Саєнко Н.С.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

130. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Качалівка вул. Сидорова,1 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Демченку В.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Демченка В.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Качалівка вул. 

Сидорова,1 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Демченку В.М.” прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

131. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Качалівка вул. Комарова, 9 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Лукіну О.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Лукіна О.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Качалівка вул. 

Комарова, 9 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Лукіну 

О.М.” прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

132. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Качалівка вул. Китченка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Пузирю  Ю.А. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Пузиря Ю.А. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Качалівка вул. 

Китченка на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Пузирю 

Ю.А.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 



 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

133. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах cмт. Костянтинівка вул. Хитрунівська, 56 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Яковлевій Ю.Ю. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Яковлевої Юлії Юріївни розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах cмт. Костянтинівка вул. 

Хитрунівська, 56 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Яковлевій Ю.Ю.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

134. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Мурафа пров. Квітучий, 1 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Черкаско Н.П. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Черкаско Ніни Петрівни  розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Мурафа пров. 



Квітучий, 1 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Черкаско 

Н.П.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

135. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Пархомівка вул. Стадіонна на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Скакуну А.А. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Скакуна А.А. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Пархомівка вул. 

Стадіонна на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Скакуну 

А.А.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

136. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Пархомівка вул. Богдана Хмельницького на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Пономаренко Л.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Пономаренко Л.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 



захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Пархомівка вул. 

Богдана Хмельницького на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Пономаренко Л.В.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

137. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Пархомівка вул. Ярославського на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Атаманенко Н.П. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Атаманенко Н.П. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Пархомівка вул. 

Ярославського на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Атаманенко Н.П.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

138. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Пархомівка вул. Ярославського, 53-б/1 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Вепрецькому С.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 



- Заява гр. Вепрецького С.І. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Пархомівка вул. 

Ярославського, 53-б/1 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Вепрецькому С.І.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

139. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Пархомівка вул. Ярославського,30 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гребіник Г.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Гребіник Г.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Пархомівка вул. 

Ярославського,30 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Гребіник Г.В.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

140. Слухали:   



- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Пархомівка вул. Мічуріна, 22 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Реп’ях О.Л. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Реп’ях О.Л. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Пархомівка вул. 

Мічуріна, 22 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Реп’ях 

О.Л.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

141. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Козіївка вул. Першотравнева, 55 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Трохану С.Б. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Трохана Сергія Борисовича розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Козіївка вул. 

Першотравнева, 55 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність                 

гр. Трохану С.Б.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

142. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Козіївка вул. Лугова, 22 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Трохану С.С. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Трохана Сергія Сергійовича розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Козіївка вул. Лугова, 22 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Трохану С.С.” 

прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

143. Слухали: 

 - Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах c. Козіївка вул. Першотравнева, 76 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Трохану Г.С. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Трохана Григорія Сергійовича розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах c. Козіївка вул. 

Першотравнева, 76 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Трохану Г.С.” прийняти (додається).. 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    



7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

144. Слухали: 

- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ вул. Миру (за присадибною 

ділянкою № 262а) та надання її у власність гр. Стороженко В.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Стороженко В.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ вул. 

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

прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

145. Слухали: 

- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с Чернещина вул. Берегова (за присадибними 

ділянками № 58-60) на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Прохоренку М.Г. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Прохоренка Максима Григоровича розглянута на спільному засіданні 

постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних 

відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань 

житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської 

етики де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с Чернещина вул. 

Берегова (за присадибними ділянками № 58-60) на території Краснокутської селищної ради 

та надання її у власність гр. Прохоренку М.Г.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 



 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

146. Слухали: 

- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ вул. Миру, 297 на території 

Краснокутської селищної ради  та надання її у власність гр. Пономаренко А.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Пономаренко А.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт 

Краснокутськ вул. Миру, 297 на території Краснокутської селищної ради  та надання її у 

власність гр. Пономаренко А.В.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

147. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Слобідка вул. Шкільна, 4 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Рубан Н.Д. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Рубан Н.Д. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Слобідка вул. Шкільна, 



4 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Рубан Н.Д.” 

прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

148. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Слобідка вул. Підлісна, 21 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Воловик Н.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Воловик  Н.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Слобідка вул. Підлісна, 

21 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Воловик Н.В.” 

прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

149. Слухали: 
 - Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Бідило вул. Новоселівська на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Масалітіну Ю.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Масалітіна Юрія Володимировича розглянута на спільному засіданні 

постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних 

відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань 

житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, 



охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської 

етики де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Бідило вул. 

Новоселівська на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Масалітіну Ю.В.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

150. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Хутірське на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр. Кіріченку О.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Кіріченка Олексія Миколайовича розглянута на спільному засіданні 

постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних 

відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань 

житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської 

етики де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Хутірське на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Кіріченку О.М.” прийняти 

(додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

151. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Хутірське на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр. Кіріченко А.О. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 



- Заява гр. Кіріченко Альони Олексіївни розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Хутірське на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Кіріченко А.О.” прийняти 

(додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

152. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Хутірське на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр. Скляру П.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Скляра П.І. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Хутірське на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Скляру П.І.” прийняти 

(додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

153. Слухали:   



- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Ковалівка вул. Польова, 23 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Комарю В.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Комаря В.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Ковалівка вул. 

Польова, 23 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Комарю 

В.М.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

154. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. Польова, 6 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Кононенку Ю.Ф. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Кононенка Ю.Ф розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. 

Польова, 6 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Кононенку Ю.Ф.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

155. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. Польова, 8 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Терновцовій Н.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк  

- Заява гр. Терновцової Н.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. 

Польова, 8 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Терновцовій Н.В.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

156. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. Степова, 2 на території 

Краснокутької селищної ради та надання її у власність гр. Резчикову Р.О. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Резчикова Р.О. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. 

Степова, 2 на території Краснокутької селищної ради та надання її у власність гр. Резчикову 

Р.О” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    



7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

157. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. Степова, 4 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Борківцю О.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Борківця О.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. 

Степова, 4 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Борківцю 

О.М.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

158. Слухали:   
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. Степова, 3 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Ганусу В.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Гануса Віктора Михайловича розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. 

Степова, 3 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Ганусу 

В.М.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    



 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

159. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. Степова, 5 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Протасовій Г.А. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Протасової Галини Андріївни розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. 

Степова, 5 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Протасовій Г.А.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

160. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. Польова, 7 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Дзюбаку О.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Дзюбака О.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. 



Польова, 7 на території Краснокутьскої селищної ради та надання її у власність гр. Дзюбаку 

О.М.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

161. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. Польова, 1 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Стобороду М.П. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Стоборода Миколи Петровича розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах сел. Ковалівське вул. 

Польова, 1 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Стобороду М.П.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

162. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Ковалівка вул. Польова, 24 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Божку С.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Божка С.І. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 



захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Ковалівка вул. 

Польова, 24 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Божку 

С.І.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

163. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Ковалівка вул. Урожайна, 44 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Бойку С.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Бойка Сергія Миколайовича розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Ковалівка вул. 

Урожайна, 44 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Бойку 

С.М.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

164. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Ковалівка на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр. Фалько Л.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 



- Заява гр. Фалько Любові Іванівни розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Ковалівка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Фалько Л.І.” прийняти 

(додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

165. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Ковалівка на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр. Фальку В.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Фалька Вадима Володимировича розглянута на спільному засіданні 

постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних 

відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань 

житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської 

етики де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Ковалівка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Фальку В.В.” прийняти 

(додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

166. Слухали:  



- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Ковалівка вул. Степова, 15  на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Бутенко Н.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Бутенко Н.І. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Ковалівка вул. Степова, 

15  на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Бутенко Н.І.” 

прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

167. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Костянтинівка на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр. Ловкайтесу Р.В 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Ловкайтеса Р.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Костянтинівка на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Ловкайтесу Р.В.” 

прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

168. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Костянтинівка вул. Шкільна, 6  на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Маслій Н.Д. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Маслій Н.Д. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Костянтинівка вул. 

Шкільна, 6  на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Маслій 

Н.Д.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

169. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Костянтинівка на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр. Шевченко Л.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Шевченко Л.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Костянтинівка на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Шевченко Л.М.” 

прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    



7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

170. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Костянтинівка  на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр. Шатохній Л.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Шатохіної Л.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Костянтинівка  на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Шатохній Л.В.” 

прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

171. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Костянтинівка вул.. Високка, 23 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Скляру В.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Скляра Віктора Івановича  розглянута на спільному засіданні постійних комісій: 

з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Костянтинівка вул.. 

Високка, 23 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Скляру 

В.І.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    



 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

172. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Костянтинівка вул. Нова, 10 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Львовій В.О. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Львової В.О. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Костянтинівка вул. 

Нова, 10 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Львовій 

В.О.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

173. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Мурафа пров. Піщаний  на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Новосьоловій М.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Новосьолової М.І. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Мурафа пров. Піщаний  



на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Новосьоловій М.І.” 

прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

174. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Мурафа вул. Богодухівьска на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Медяник Л.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Медяник Лесі Вікторівни розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Мурафа вул. 

Богодухівьска на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Медяник Л.В.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

175. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Мурафа вул. Вишнева, 10 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Максюк Н.Г. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Максюк Н.Г. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 



захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Мурафа вул. Вишнева, 

10 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Максюк Н.Г.” 

прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

176. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Оленівське вул. Середня на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Липовій Ю.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Липової Ю.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Оленівське вул. 

Середня на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Липовій 

Ю.В.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

177. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Колонтаїв вул. Шевченка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гончарову В.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 



- Заява гр. Гончарова В.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Колонтаїв вул. 

Шевченка на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гончарову 

В.В.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

178. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Колонтаїв вул. Шкільна, 1 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Мусіняну С.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Мусіняна С.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Колонтаїв вул. 

Шкільна, 1  на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Мусіняну С.В.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

179. Слухали:  



- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Колонтаїв пров. Котляревського, 7 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Кальченко А.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Кальченко А.І. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Колонтаїв пров. 

Котляревського, 7 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Кальченко А.І.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

180. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Козіївка вул. Перемоги, № 44-А на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Петренко Н.О. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Петренко Н.О. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Козіївка вул. Перемоги, 

№ 44-А на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Петренко 

Н.О.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

181. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Козіївка вул. Перемоги, 17 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Васильєву О.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Васильєва О.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Козіївка вул.. 

Перемоги, 17 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Васильєву О.В.” прийняти (додається) 

 Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

182. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка вул. Богдана Хмельницького на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Волгай І.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Волгай І.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка вул. 

Богдана Хмельницького на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Волгай І.В.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    



7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

183. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка вул. 5-ї Гвардійської повітряно-

десантної дивізії, 8 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Загородній О.О. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Загородньої О.О розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка вул. 5-ї 

Гвардійської повітряно-десантної дивізії, 8 на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр. Загородній О.О.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

184. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка вул. 5-ї Гвардійської повітряно-

десантної дивізії, 10 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Муковозу С.П. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Муковоза С.П. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка вул. 5-ї 

Гвардійської повітряно-десантної дивізії, 10 на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр. Муковозу С.П.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

185. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка вул. Клубна, 2 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Юхну В.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Юхна В.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка вул. 

Клубна, 2 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Юхну 

В.В.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

186. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка вул. 8 Березня на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Вепрецькій І.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Вепрецької І.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  



Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка вул. 8 

Березня на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Вепрецькій 

І.В.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

187. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка вул. Богдана Хмельницького на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Пономаренко А.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Пономаренко А.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка вул. 

Богдана Хмельницького на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Пономаренко А.В.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

188. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Любівка вул. Гетьмана Сагайдачного, 6 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гармашу І.Х. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Гармаша І.Х. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 



містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Любівка вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 6 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Гармашу І.Х.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

189. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Березівка вул. Лісова на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Кириченко Г.П. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Кириченко Г.П. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Березівка вул. Лісова 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Кириченко Г.П.” 

прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

190. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Ковалівське вул. Степова, 1 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Семененку В.М. 



Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Семененка В.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Ковалівське вул. 

Степова, 1 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Семененку В.М.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

191. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Козіївка вул. Першотравнева на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Заріцькому Є.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Заріцького Є.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Козіївка вул. 

Першотравнева на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Заріцькому Є.В.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    



192. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Козіївка вул. Ватутіна, 3 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Сабову О.О. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Сабова О.О розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Козіївка вул. Ватутіна, 

3 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Сабову О.О.” 

прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

193. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Козіївка вул. Козацька, 14 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Марюхненку В.О. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Марюхненка В.О розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Козіївка вул. Козацька, 

14 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Марюхненку 

В.О.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    



10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

194. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Козіївка на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр. Приходько В.А. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Приходько В.А. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Козіївка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Приходько В.А.” прийняти 

(додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

195. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Чернещина, пров. Лісовий, 9 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Глоденку В.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Глоденка В.І. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Чернещина, пров. 

Лісовий, 9 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Глоденку 

В.І.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 



5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

196. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Слобідка вул. Гагаріна на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Назаровй О.В.. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Назарової О.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Слобідка вул. Гагаріна 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Назаровй О.В.” 

прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

197. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Слобідка вул. Чкалова, 16Б на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Рябоконь Л.П. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Рябоконь Л.П. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Слобідка вул. Чкалова, 

16Б на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Рябоконь Л.П” 

прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

198. Слухали:  
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах с. Китченківка вул. Шкільна, 9 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Деміденку О.А. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Деміденка О.А. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва в межах с. Китченківка вул. Шкільна, 9 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Деміденку О.А.” прийняти 

(додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

199. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Костянтинівка вул. Вишнева, 25 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Давидовій І.В.. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Давидової І.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  



Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Костянтинівка вул. 

Вишнева, 25 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Давидовій І.В.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

200. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Качалівка вул. Червона, 9 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Лучці В.С. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Лучки В.С. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Качалівка вул. Червона, 

9 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Лучці В.С.” 

прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

201. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Качалівка вул. Червона, 5а  на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Василечку І.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Василечка І.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 



містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Качалівка вул. Червона, 

5а  на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Василечку І.М.” 

прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

202. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Капранське на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр. Жадану І.П. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Жадана І.П. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Капранське на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Жадану І.П.” прийняти 

(додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

203. Слухали:  
- Про надання гр. Босенку П.М. у власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства за межами населених пунктів на території Краснокутської 

селищної ради 



Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Босенка Павла Михаловича розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання гр. Босенку П.М. у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради ” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

204. Слухали:  
- Про надання гр. Босенко Л.С. у власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства за межами населених пунктів на території Краснокутської 

селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Босенко Лідії Сергіївни розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання гр. Босенко Л.С. у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради ” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

205. Слухали:  



- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Лимарю А.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Лимаря А.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Лимарю А.М.” 

прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

206. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Лимар О.Ф. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Лимар О.Ф. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Лимар О.Ф.” прийняти 

(додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

207. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Нішніанідзе О.Г. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Нішніанідзе О.Г. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Нішніанідзе О.Г.” 

прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

208. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр. Данилюку І.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Данилюка І.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Данилюку І.М.” 

прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    



7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

209. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення для розміщення водонапірної башти в межах селища Водяне на 

території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява старости Лучковської Л.А. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки зі зміною цільового призначення для розміщення водонапірної башти в межах 

селища Водяне на території Краснокутської селищної ради ” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

210. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будів-

ництва жилого будинку господарських будівель і споруд в межах с. Котелевка, вул. Шевчен-

ка на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гальченко Н.О. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Гальченко Н.О. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва жилого будинку господарських будівель і споруд в межах с. 

Котелевка, вул. Шевченка на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Гальченко Н.О.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 



4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

211. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд в межах с. 

Чернещина, вул. Дружби, 73 на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Безлуцькій О.А. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Безлуцької О.А. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд 

в межах с. Чернещина, вул. Дружби, 73 на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр. Безлуцькій О.А.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

212. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд в межах с. 

Козіївкка, вул. Слобожанька на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Бабенко С.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Бабенко Світлани Іванівни розглянута на спільному засіданні постійних комісій: 

з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд 



в межах с. Козіївкка, вул. Слобожанька на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр. Бабенко С.І.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

213. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд в межах 

селища Водяне на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Покулю О.С. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Покуля О.С. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд 

в межах селища Водяне на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Покулю О.С.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

214. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд в межах 

селища Водяне пров. 2-й Московський, 9 на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр. Кулик А.О. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Кулик Алли Олексіївни розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 



містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд 

в межах селища Водяне пров. 2-й Московський, 9 на території Краснокутської селищної ради 

та надання її у власність гр. Кулик А.О.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

215. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд в межах с. 

Мойка, вул. Лермонтова, 38 на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Микитенко Д.Ю. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Микитенко Д.Ю. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд 

в межах с. Мойка, вул. Лермонтова, 38 на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр. Микитенко Д.Ю.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

216. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд в межах с. 



Каплунівка, вул. Берегова, 24 на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Гудиму М.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Гудима М.І. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд 

в межах с. Каплунівка, вул. Берегова, 24 на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр. Гудиму М.І.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

217. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд в межах с. 

Китченківка, вул. Шкільна на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Концевому П.О. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Концевого П.О. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд 

в межах с. Китченківка, вул. Шкільна на території Краснокутської селищної ради та надання 

її у власність гр. Концевому П.О.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

218. Слухали:  
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. Вишнева, 18, с. В’язова на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Рябоконю Ю.О. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Рябоконя Ю.О. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: вул. 

Вишнева, 18, с. В’язова на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Рябоконю Ю.О.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

219. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд в межах с. 

Степанівка, вул. Вишнева на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Гиль Н.Г. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Гиль Н.Г. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд 

в межах с. Степанівка, вул. Вишнева на території Краснокутської селищної ради та надання 

її у власність гр. Гиль Н.Г.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

220. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд в межах с. 

Качалівка, вул. Шкільна, 9а на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Кібишу З.В.. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Кібиша Захара Ворлодимировича розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд 

в межах с. Качалівка, вул. Шкільна, 9а на території Краснокутської селищної ради та надання 

її у власність гр. Кібишу З.В.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

221. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд в межах с. 

Дублянка, вул. Перемоги, 7/13-А на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Москаленко Г.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Москаленко Г.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд 

в межах с. Дублянка, вул. Перемоги, 7/13-А на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр. Москаленко Г.В.” прийняти (додається). 



Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

222. Слухали:  
– Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального зблокованого гаража в межах смт Краснокутськ, вул. 

Челюскінців на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Раїні 

В.О. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Раїни В.О. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального зблокованого гаража в межах смт Краснокутськ, 

вул. Челюскінців на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Раїні В.О.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

223. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

обслуговування та будівництва індивідуального гаража в межах смт Краснокутськ, пров. 

Каштановий, 2а  на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Гуріній О.Ф. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Гуріної Ольги Федорівни розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 



захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для обслуговування та будівництва індивідуального гаража в межах смт 

Краснокутськ, пров. Каштановий, 2а  на території Краснокутської селищної ради та надання 

її у власність гр. Гуріній О.Ф.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

224. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

індивідуального садівництва в межах смт. Костянтинівка, вул. Зелена, 1 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Хлівняк І.Ф. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Хлівняк Ірини Федорівни розглянута на спільному засіданні постійних комісій: 

з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення індивідуального садівництва в межах смт. Костянтинівка, вул. Зелена, 1 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Хлівняк І.Ф. на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Концевому П.О.” 

прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

225. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах с. Слобідка, вул. Шкільна на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр. Лебедєвій Н.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 



- Заява гр. Лебедєвої Надії Вікторівни розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва в межах с. Слобідка, вул. Шкільна на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Лебедєвій Н.В.” прийняти 

(додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

226. Слухали:  
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах с. Слобідка, вул. Шкільна на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр. Лебедєву В.В. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Лебедєва Володимира Володимировича розглянута на спільному засіданні 

постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних 

відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань 

житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської 

етики де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва в межах с. Слобідка, вул. Шкільна на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Лебедєву В.В.” прийняти 

(додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

227. Слухали:  



- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах с. Слобідка, вул. Шкільна на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр. Алатарцевій В.Д 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Алатарцевої В.Д. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва в межах с. Слобідка, вул. Шкільна на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Алатарцевій В.Д.” прийняти 

(додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

228. Слухали:  

- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах с. Котелевка, вул. Шевченка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гальченку О.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Гальченка О.І. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва в межах с. Котелевка, вул. Шевченка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гальченку О.І.” прийняти 

(додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

229. Слухали:  
- Про надання гр. Вепрецькій О.І. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

за адресою: вул. Панаса Луньова, 51 с. Пархомівка на території Краснокутської селищної 

ради. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Вепрецької О.І. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання гр. Вепрецькій О.І. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул. Панаса Луньова, 51 с. Пархомівка на території 

Краснокутської селищної ради.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

230. Слухали:  
- Про надання гр. Раїні О.М. у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: пров. 

Завгороднього, 4, смт Краснокутськ на території Краснокутської селищної ради. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Раїни О.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання гр. Раїні О.М. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: пров. Завгороднього, 4, смт Краснокутськ на території 

Краснокутської селищної ради” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

231. Слухали:  
- Про надання гр. Усатій Т.В. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

за адресою: вул. Чапаєва, 36 смт. Краснокутськ на території Краснокутської селищної ради. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Усатої Т.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання гр. Усатій Т.В. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул. Чапаєва, 36 смт. Краснокутськ на території 

Краснокутської селищної ради.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

232. Слухали:  
- Про надання гр. Кабашній С.О. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

за адресою: вул. Савинська, 5 смт Краснокутськ на території Краснокутської селищної ради.. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Кабашної С.О. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання гр. Кабашній С.О. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул. Савинська, 5 смт Краснокутськ на території 

Краснокутської селищної ради.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 



 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

233. Слухали:  
- Про надання гр. Кулієвій М.О. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

за адресою: вул. Болотна, 19 с. Павлюківка на території Краснокутської селищної ради. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Кулієвої М.О. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання гр. Кулієвій М.О. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул. Болотна, 19 с. Павлюківка на території Краснокутської 

селищної ради” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

234. Слухали:  
- Про надання гр. Кочетовій Л.О. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

за адресою: вул. Миру, 9, с. Козіївка на території Краснокутської селищної ради. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Кочетової Л.О. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання гр. Кочетовій Л.О. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка) за адресою: вул. Миру, 9, с. Козіївка на території Краснокутської 

селищної ради.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

235. Слухали:  
- Про надання гр. Вепрецькому В.М. у власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. 5-ї 

Гвардійської повітряно-десантної дивізії, 16, с. Пархомівка на території Краснокутської 

селищної ради. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Вепрецького В.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання гр. Вепрецькому В.М. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 

адресою: вул. 5-ї Гвардійської повітряно-десантної дивізії, 16, с. Пархомівка на території 

Краснокутської селищної ради.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

236. Слухали:  

Галушці В- Про надання гр. Галушці В.О. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

за адресою: вул. Центральна, 147, с. Мирне на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Галушки В.С. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 



господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання гр. Галушці В.О. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул. Центральна, 147, с. Мирне на території 

Краснокутської селищної ради” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

237. Слухали:  
- Про надання гр. Желновачу О.В. дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в смт Краснокутськ вул. Шкільна, 38 для будівництва 

житлового будинку (присадибна). 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Желновача О.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання гр. Желновачу О.В. дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в смт Краснокутськ вул. Шкільна, 38 для 

будівництва житлового будинку (присадибна)” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

238. Слухали:   
- Про надання дозволу гр. Двірко С.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в смт Краснокутськ пров. Байрачанський для будівництва житлового 

будинку, господарських будівель та споруд. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 



- Заява гр. Двірко С.А. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Двірко С.А. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в смт Краснокутськ пров. Байрачанський для 

будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

239. Слухали:   
- Про надання дозволу гр. Тищенку В.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Княжна Долина вул. Набережна, 36 для будівництва житлового 

будинку, господарських будівель та споруд. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Тищенка В.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Тищенку В.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в с. Княжна Долина вул. Набережна, 36 для 

будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

240. Слухали:   
- Про надання дозволу гр. Данило А.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селищі Прогрес, вул. Зелена, 11  для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель та споруд. 



Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Данило А.М розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Данило А.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селищі Прогрес, вул. Зелена, 11  для 

будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

241. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Коломійцю П.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах села 

В’язова, вул. Слобожанська Богодухівскього району Харківської області. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Коломійця П.М розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Коломійцю П.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах села В’язова, вул. Слобожанська Богодухівскього району Харківської 

області.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

242. Слухали:  



- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Сонцедарівка, пров. Набережний, 9 на 

території Краснокутської селищної ради та надання її  увласність гр. Саприкіну В.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Саприкіна В.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Сонцедарівка, пров. 

Набережний, 9 на території Краснокутської селищної ради та надання її  увласність гр. 

Саприкіну В.М.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

243. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Імениннику І.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах села 

Китченківка, вул. Хальзова, 4 на території Краснокутської селищної ради. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк  

- Заява гр. Іменинника І.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Імениннику І.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах села Китченківка, вул. Хальзова, 4 на території Краснокутської 

селищної ради.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

244. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Жорнику В.П. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах села Колонтаїв, 

вул. Повстянка, 4 на території Краснокутської селищної ради. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Жорника В.П. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Жорнику В.П. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах села Колонтаїв, вул. Повстянка, 4 на території Краснокутської 

селищної ради.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

245. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Момоту О.П. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах села Козіївка, 

вул. Першотравнева, 46 на території Краснокутської селищної ради. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Момота О.П розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Момоту О.П. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах села Козіївка, вул. Першотравнева, 46 на території Краснокутської 

селищної ради.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    



8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

246. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Семененко Ю.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах села 

Ковалівське, вул. Віри Скотар, 66 на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Семененко Юлії Вікторівни розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. 

Запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Семененко Ю.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах села Ковалівське, вул. Віри Скотар, 66 на території Краснокутської 

селищної ради” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

247. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Семененко Л.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах села 

Ковалівське, вул. Віри Скотар, 35 на території Краснокутської селищної ради. 

Виступила: спеціаліст І категорії селищної ради -  Ю.Федоряка 

- Заява гр. Семененко Любові Михайлівни розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. 

Запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Семененко Л.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах села Ковалівське, вул. Віри Скотар, 35 на території Краснокутської 

селищної ради” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 



4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

248. Слухали:   
- Про надання дозволу гр. Стельмащук А.О. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в межах смт Краснокутськ для ведення особистого селянського 

господарства 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк  

- Заява гр. Стельмащук А.О. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Стельмащук А.О. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах смт Краснокутськ для ведення 

особистого селянського господарства ” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

249. Слухали:   
- Про надання дозволу гр. Юрченку С.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в межах смт Краснокутськ для ведення особистого селянського 

господарства. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Юрченка С.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Юрченку С.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах смт Краснокутськ для ведення 

особистого селянського господарства ” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    



 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

250. Слухали:   
- Про надання дозволу гр. Захарченку О.П. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в межах с. Каплунівка вул. Морозова, 20 для ведення 

особистого селянського господарства 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Захарченка О.П. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Захарченку О.П. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах с. Каплунівка вул. Морозова, 20 

для ведення особистого селянського господарства ” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

251. Слухали:   

Лащенко- Про надання дозволу гр. Лащенко Г.Я. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. 

Чернещина на території Краснокутської селищної ради. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Лащенко Г.Я. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Лащенко Г.Я. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с. Чернещина на території Краснокутської селищної ради.” прийняти 

(додається).Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

252. Слухали:   
- Про надання дозволу гр. Кравченку І.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Качалівка, вул. Червона, 50 для ведення особистого селянського 

господарства 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк  

- Заява гр. Кравченка І.А. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Кравченку І.А. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в с. Качалівка, вул. Червона, 50 для ведення 

особистого селянського господарства ” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

253. Слухали:   
- Про надання дозволу гр. Барановій О.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Любівка, вул. Поливодська, 15 для ведення особистого селянського 

господарства 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Баранової О.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Барановій О.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в с. Любівка, вул. Поливодська, 15 для 

ведення особистого селянського господарства” прийняти (додається). 



Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

254. Слухали:   
- Про надання дозволу гр. Боряку В.Е. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Чернещина, пров. Кленовий, 1 для ведення особистого селянського 

господарства 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Боряка В.А. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Боряку В.Е. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в с. Чернещина, пров. Кленовий, 1 для ведення 

особистого селянського господарства” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

255. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Сургай Н.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах села Любівка 

вул. Мороза на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Сургай Н.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Сургай Н.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 



господарства в межах села Любівка вул. Мороза на території Краснокутської селищної ради 

” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

256. Слухали:   
- Про надання дозволу гр. Ткач Л.П. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Китченківка, вул. Хальзова, 30А для ведення особистого селянського 

господарства 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Ткач Л.П. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Ткач Л.П. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в с. Китченківка, вул. Хальзова, 30А для ведення 

особистого селянського господарства ” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

257. Слухали:   
- Про надання дозволу гр. Гернешію В.Ю. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с. Китченківка вул. Хальзова, 30А для ведення особистого 

селянського господарства 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Гернешія В.Ю. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 



захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Гернешію В.Ю. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в с. Китченківка вул. Хальзова, 30А для 

ведення особистого селянського господарства” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

258. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Буртиці Д.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Козіївка 

пров. Луговий,  на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Буртики Д.С розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Буртиці Д.С. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с. Козіївка пров. Луговий,  на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

259. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Заріцькій К.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Козіївка вул. 

Першотравнева, 51  на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Заріцької Каріни Сергіївни розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 



природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. 

Запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Заріцькій К.С. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с. Козіївка вул. Першотравнева, 51  на території Краснокутської 

селищної ради” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

260. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Заріцькому С.П. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. 

Козіївка вул. Перемоги, 44  на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Заріцького С.П. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Заріцькому С.П. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с. Козіївка вул. Перемоги, 44  на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

261. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Вавенку О.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах села 

Пархомівка на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 



- Заява гр. Вавенка Олега Олександровича розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. 

Запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Вавенку О.А. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах села Пархомівка на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

262. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Шакіро Н.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт 

Краснокутськ вул. Савинська, 29  на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Шакіро Ніни Миколаївни розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. 

Запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Шакіро Н.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт Краснокутськ вул. Савинська, 29  на території Краснокутської 

селищної ради” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

263. Слухали:  



- Про надання дозволу гр. Оленіч А.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах села Княжна 

Долина  на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Оленіч А.С. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Оленіч А.С. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах села Княжна Долина  на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

264. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Абдуллаєву Р.А. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт 

Краснокутськ пров. Байрачанський на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Абдуллаєва Р.А. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Абдуллаєву Р.А. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт Краснокутськ пров. Байрачанський на території Краснокутської 

селищної ради” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

265. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Скачку С.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Вязова вул. 

Польова, 4  на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Скачка Сергія Івановича розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. 

Запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Скачку С.І. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с. Вязова вул. Польова, 4  на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

266. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Тищенку О.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Водяне  на 

території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Тищенка О.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Тищенку О.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с. Водяне  на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    



8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

267. Слухали: 
- Про надання надання дозволу гр. Сватенку О.Ф на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. 

Дублянка на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Сватенка О.Ф. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики, де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Сватенку О.Ф. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с. Дублянка на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

268. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Литвиненко В.О. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт. 

Костянтинівка на території Краснокутської селищної ради  

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Литвиненко В.О. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Литвиненко В.О. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт. Костянтинівка на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 



4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

269. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Данило А.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах селища 

Прогрес, вул. Зелена, 11 на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Данило А.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Данило А.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах селища Прогрес, вул. Зелена, 11 на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

270. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Гончаровій С.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт. 

Костянтинівка, вул. Заводська, 34 на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Гончарової С.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Гончаровій С.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт. Костянтинівка, вул. Заводська, 34 на території Краснокутської 

селищної ради” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

271. Слухали:  
- Про припинення дії рішення ХХХV сесії VІ скликання від 20 жовтня 2014 року «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

подальшого надання у власність громадянам України в межах населених пунктів на території 

Козіївської сільської ради»» 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Богаєнка А.О. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про припинення дії рішення ХХХV сесії VІ скликання від 20 жовтня 

2014 року «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для подальшого надання у власність громадянам України в межах 

населених пунктів на території Козіївської сільської ради»” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

272. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Богаєнку А.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Козіївка, вул. 

Садова, 1 на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Богаєнка А.О. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  



Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Богаєнку А.О. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с. Козіївка, вул. Садова, 1 на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

273. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Марюхненко Л.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. 

Козіївка, вул. Слобожанська на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Марюхненко Л.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Марюхненко Л.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с. Козіївка, вул. Слобожанська на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

274. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Чорній А.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт 

Краснокутськ, вул. Вигінчанська, 1  на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Чорної А.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 



господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Чорній А.В. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах смт Краснокутськ, вул. Вигінчанська, 1 на території Краснокутської селищної рад” 

прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

275. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Олійник Ю.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт 

Краснокутськ вул. Партизанська, 39 на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Олійник Ю.С. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Олійник Ю.С. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт Краснокутськ вул. Партизанська, 39 на території Краснокутської 

селищної ради” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

276. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Кабашній С.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт 

Краснокутськ вул. Савинська, 5 на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 



- Заява гр. Кабашної С.О. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Кабашній С.О. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт Краснокутськ вул. Савинська, 5 на території Краснокутської 

селищної ради” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

277. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Ловска А.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка, 

вул. Перемогим, 17 на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Ловски А.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Ловска А.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с. Пархомівка, вул. Перемогим, 17 на території Краснокутської 

селищної ради” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

278. Слухали:  



- Про надання дозволу гр. Дяченко А.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Пархомівка 

вул. Клубна на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Дяченко А.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Дяченко А.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с. Пархомівка, вул. Клубна на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

279. Слухали:  
- Про відмову гр. Кирилюк Н.Я. у наданні дозволу на розробку документації із землеустрою 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Кирилюк ніни Яківни розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про відмову гр. Кирилюк Н.Я. у наданні дозволу на розробку 

документації із землеустрою” прийняти (додається). 
Голосували: за – 21, проти – -, утрималися – 2, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. -  утрим  

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. -  утрим  

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21  2  

280. Слухали:  
- Про відмову гр. Чаплизі О.В. у наданні дозволу на розробку документації із землеустрою 



Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Чаплиги О.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести 

на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про відмову гр. Чаплизі О.В. у наданні дозволу на розробку 

документації із землеустрою ” прийняти (додається). 
Голосували: за – 21, проти – -, утрималися – 2, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. -  утрим  

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. -  утрим  

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21  2  

281. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Чуженкову Є.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

селища Прогрес на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Чуженкова Є.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Чуженкову Є.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах селища Прогрес на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

282. Слухали:  



- Про надання дозволу гр. Купрієнку А.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Колонтаїв 

вул. Повстянка, 6 на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Купрієнка А.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Купрієнку А.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с. Колонтаїв вул. Повстянка, 6 на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

283. Слухали:  
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

обслуговування нежитлової будівлі лазні в межах смт Костянтинівка вул. Одноребрівська, 67 

на території Краснокутської селищної ради та надання її в оренду гр. Хлівняку С.О. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Хлівняка С.О. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для обслуговування нежитлової будівлі лазні в межах смт Костянтинівка вул. 

Одноребрівська, 67 на території Краснокутської селищної ради та надання її в оренду гр. 

Хлівняку С.О.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

284. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Тютюнник Н.В. на розробку технічної документації із  

землеустрою щодо поділу земельної ділянки за адресою: смт Краснокутськ вул. 

Основ’янська,1 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Тютюнник Н.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Тютюнник Н.В. на розробку технічної 

документації із  землеустрою щодо поділу земельної ділянки за адресою: смт Краснокутськ 

вул. Основ’янська,1” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

285. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Ляшко Л.Ф. на розробку технічної документації із землеустрою 

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

будівництва автостоянки за адресою: смт Краснокутськ вул. Перемоги 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Ляшко Лідії Францівни розглянута на спільному засіданні постійних комісій: 

з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Ляшко Л.Ф. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва автостоянки за адресою: смт Краснокутськ вул. 

Перемоги” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    



9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

286. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Бутенко Р.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і бслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: с. Петрівське 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Бутенко Р.І. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Бутенко Р.І. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і бслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за адресою: с. Петрівське” прийняти (додається). 
Голосували: за – 22, проти – -, утрималися – -, не голосували – 1: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. -   не голос. 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 22   1 

287. Слухали:  
- Про розгляд заяви гр. Лащенка В.В. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Лащенка В.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про розгляд заяви гр. Лащенка В.В. щодо надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    



7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

288. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Тіцькій О.П. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт 

Костянтинівка вул. Лісова, 22 на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Тіцької О.П. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Тіцькій О.П. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах смт Костянтинівка вул. Лісова, 22 на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

289. Слухали:  
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. Швайці О.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Швайки О.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за межами 

населених пунктів на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. 

Швайці О.М.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 22, проти – -, утрималися – -, не голосували – 1: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    



 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. -   не голос. 23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 22   1 

290. Слухали:  
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. Кравченку І.А 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Кравченка І.А. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за межами 

населених пунктів на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. 

Кравченку І.А” прийняти (додається). 
Голосували: за – 22, проти – -, утрималися – -, не голосували – 1: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. -   не голос. 23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 22   1 

291. Слухали:  
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. Кравченку І.А 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Кравченка І.А. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за межами 

населених пунктів на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. 

Кравченку І.А” прийняти (додається). 



Голосували: за – 22, проти – -, утрималися – -, не голосували – 1: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. -   не голос. 23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 22   1 

292. Слухали:  
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. Гребенику М.П.. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Гребеника М.П. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за межами 

населених пунктів на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. 

Гребенику М.П.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 22, проти – -, утрималися – -, не голосували – 1: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. -   не голос. 23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 22   1 

293. Слухали:  
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. Грищенку С.П. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Грищенка С.П. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  



Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за межами 

населених пунктів на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. 

Грищенку С.П. ” прийняти (додається). 
Голосували: за – 22, проти – -, утрималися – -, не голосували – 1: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. -   не голос. 23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 22   1 

294. Слухали:  
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки за межами населених пунктів на території Краснокутської селищної ради 

та надання її в оренду ПП «МАКС-АГРО» 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Клопотання директора ПП «МАКС-АГРО» Ахтирченка С.М. розглянуто на спільному 

засіданні постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних 

відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань 

житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської 

етики де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання її в оренду ПП «МАКС-АГРО»” прийняти 

(додається). 
Голосували: за – 22, проти – -, утрималися – -, не голосували – 1: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. -   не голос. 23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 22   1 

295. Слухали:  
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки за межами населених пунктів на території Краснокутської селищної ради 

та надання її в оренду ФГ «Славутич-А». 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Клопотання директора ФГ «Славутич-А» Гончара В.М. розглянуто на спільному 

засіданні постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних 

відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань 



житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської 

етики де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання її в оренду ФГ «Славутич-А»” прийняти 

(додається). 
Голосували: за – 22, проти – -, утрималися – -, не голосували – 1: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. -   не голос. 23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 22   1 

296. Слухали:  
- Про надання гр. Микулінській Д.О. у власність земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Микулінської Д.О. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання гр. Микулінській Д.О. у власність земельної ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради ” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

297. Слухали:  
- Про надання гр. Зерній Т.М. у власність земельних ділянок для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Зерній Т.М розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 



політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання гр. Зерній Т.М. у власність земельних ділянок для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради ” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

298. Слухали:  
- Про надання гр. Шатохіну О.А. у власність земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Шатохіна О.А. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання гр. Шатохіну О.А. у власність земельної ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради ” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

299. Слухали:  
- Про надання гр. Шатохіну О.А. у власність земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 



- Заява гр. Шатохіна О.А розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання гр. Шатохіну О.А. у власність земельної ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради ” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

300. Слухали:  
- Про надання гр. Меньшиковій О.А. у власність земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Меньшикової О.А. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання гр. Меньшиковій О.А. у власність земельної ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

301. Слухали:  
- Про надання гр. Меньшиковій О.А. у власність земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради. 



Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Меньшикової О.А. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання гр. Меньшиковій О.А. у власність земельної ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

302. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Стрижаку В.В. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в натурі (на місцевості) для 

оформлення права власності. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Стрижака В.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Стрижаку В.В. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) 

в натурі (на місцевості) для оформлення права власності” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

303. Слухали:  



- Про надання дозволу гр. Яризько Є.П. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в натурі (на місцевості) для 

оформлення права власності 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Яризько Є.П. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Яризько Є.П. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) 

в натурі (на місцевості) для оформлення права власності ” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

304. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Ніконову І.О. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в натурі (на місцевості) для 

оформлення права власності 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Ніконова Івана Олександровича розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Ніконову І.О. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) 

в натурі (на місцевості) для оформлення права власності ” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    



305. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Лукіну С.М. на розробку технічної документації із землеустрою 

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

оформлення права власності 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Лукіна С.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Лукіну С.М. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (паю) 

в натурі (на місцевості) для оформлення права власності ” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

306. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Пахомову О.М. на розробку технічної документації із землеустрою 

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

оформлення права власності 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Пахомова О.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Пахомову О.М. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (паю) 

в натурі (на місцевості) для оформлення права власності ” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    



13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

307. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Пахомову О.М. на розробку технічної документації із землеустрою 

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

оформлення права власності 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Пахомова О.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Пахомову О.М. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (паю) 

в натурі (на місцевості) для оформлення права власності ” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

308. Слухали:  
- Про припинення дії договору оренди землі  (Герунова Л.М.) 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Герунової Лариси Миколаївни розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про припинення дії договору оренди землі” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

309. Слухали:  



- Про припинення Мурафському ССТ права користування земельними ділянками 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Лист в.о.голови правління Мурафського сільського споживчого товариства щодо 

вилучення земельних ділянок у зв’язку з продажем об’єктів нерухомості розглянуто на 

спільному засіданні постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань 

земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з 

питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської 

етики де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про припинення Мурафському ССТ права користування земельними 

ділянками” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

310. Слухали:  
- Про припинення дії договору оренди землі  (Слончак В.В.) 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Слончака В.В розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про припинення дії договору оренди землі” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

311. Слухали:  
- Про припинення дії договору оренди землі  (Слончак В.В.) 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Слончака Віктора Володимировича розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 



природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про припинення дії договору оренди землі” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

312. Слухали:  
- Про припинення дії договору оренди землі  (Слончак В.В.) 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Слончака В.В розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про припинення дії договору оренди землі” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

313. Слухали:  
- Про припинення права користуванняч земельною ділянкою гр. Кухтіним А.В. на території 

Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Кухтіна А.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про припинення права користуванняч земельною ділянкою гр. 

Кухтіним А.В. на території Краснокутської селищної ради ” прийняти (додається). 



Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

314. Слухали:  
- Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Присіч Г.В. на території 

Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Присіч Ганни Віталіївни розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Присіч 

Г.В. на території Краснокутської селищної ради ” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

315. Слухали:  
- Про затвердження земельної ділянки комунальної власності право оренди на яку може бути 

реалізоване на земельних торгах та надання дозволу Краснокутській селищній раді на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (ФОП Гаврилова О.В.) 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява ФОП Гаврилової Олени Володимирівни розглянута на спільному засіданні 

постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних 

відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань 

житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської 

етики де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження земельної ділянки комунальної власності право 

оренди на яку може бути реалізоване на земельних торгах та надання дозволу 

Краснокутській селищній раді на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки” прийняти (додається). 



Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

316. Слухали:  
- Про затвердження земельної ділянки комунальної власності право оренди на яку може бути 

реалізоване на земельних торгах та надання дозволу Краснокутській селищній раді на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (ФОП Кравченко З.І.) 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява ФОП Кравченко Зої Іванівни розглянута на спільному засіданні постійних комісій: 

з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження земельної ділянки комунальної власності право 

оренди на яку може бути реалізоване на земельних торгах та надання дозволу 

Краснокутській селищній раді на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

317. Слухали:  
- Про внесення змін до рішення LVІІІ сесії Краснокутської селищної ради VІІ скликання № 

1628- VІІ від 20.08.2020 р. (Абдуллаєв Р.) 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Абдуллаєва Романа Адильхановича розглянута на спільному засіданні 

постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних 

відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань 

житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської 

етики де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про внесення змін до рішення LVІІІ сесії Краснокутської селищної 

ради VІІ скликання № 1628- VІІ від 20.08.2020 р.” прийняти (додається). 



Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

318. Слухали:  
- Про внесення змін до рішення LХІ сесії Краснокутської селищної ради VІІ скликання                 

№ 1784-VІІ від 20.08.2020 р. «Про надання гр. Стороженко Г.П. згоди на викуп земельної 

ділянки за адресою: смт Краснокутськ, вул. Миру, № 262» 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Стороженко Ганни Петрівни розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про внесення змін до рішення LХІ сесії Краснокутської селищної ради 

VІІ скликання № 1784-VІІ від 20.08.2020 р. «Про надання гр. Стороженко Г.П. згоди на 

викуп земельної ділянки за адресою: смт Краснокутськ, вул. Миру, № 262»” прийняти 

(додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

319. Слухали:  
- Про внесення змін до рішення LХІ сесії Краснокутської селищної ради VІІ скликання                   

№ 1760-VІІ від 21.10.2020 р. (Яременко В.С.) 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Яременка В.С. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про внесення змін до рішення LХІ сесії Краснокутської селищної ради 

VІІ скликання № 1760-VІІ від 21.10.2020 р.” прийняти (додається). 



Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

320. Слухали:  
- Про внесення змін до рішення LVІІ сесії Краснокутської селищної ради VІІ скликання               

№ 1567-VІІ від 02.07.2020 р. (Горбалінський С.М.) 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Горбалінського С.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про внесення змін до рішення LVІІ сесії Краснокутської селищної ради 

VІІ скликання № 1567-VІІ від 02.07.2020 р.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

321. Слухали:  
- Про внесення змін до рішення ХХХХ сесії Козіївської сільської ради VІІ скликання від 

30.09.2020 р. (Момот С.М.) 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Момота Сергія Миколайовича розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про внесення змін до рішення ХХХХ сесії Козіївської сільської ради 

VІІ скликання від 30.09.2020 р.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    



 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

322. Слухали:  
- Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Батожній Н.Г. на території 

Краснокутської селищної ради 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Батожної Н.Г. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Батожній 

Н.Г. на території Краснокутської селищної ради ” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

323. Слухали:  
- Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Кощій А.В. на території 

Краснокутської селищної ради 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Кощій Алли Вікторівни розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Кощій 

А.В. на території Краснокутської селищної ради” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 



5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

324. Слухали:  
- Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Кощій Т.В. на території 

Краснокутської селищної ради 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Кощій Тетяни Володимирівни розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Кощій 

Т.В. на території Краснокутської селищної ради ” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

325. Слухали:  
- Про надання гр. Лобкановій М.Ю. у власність земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Лобканової М.Ю. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання гр. Лобкановій М.Ю. у власність земельної ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

326. Слухали:  
- Про надання гр. Виннику М.І. у власність земельних ділянок для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява Винника М.І. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання гр. Виннику М.І. у власність земельних ділянок для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

327. Слухали:  
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натур (на місцевості) за адресою: селище Прогрес на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Паничу С.І. 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Панича С.І. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натур (на місцевості) за адресою: 

селище Прогрес на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Паничу С.І.” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    



 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

328. Слухали:  
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення в межах с. Мурафа, вул. Базарна, 2 та надання її у власність гр. 

Грищенку Є.М. 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Грищенка Є.М. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки зі зміною цільового призначення в межах с. Мурафа, вул. Базарна, 2 та надання її у 

власність гр. Грищенку Є.М.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

329. Слухали:  
- Про внесення змін до рішення ХLІІІ сесії Колонтаївської сільської ради VІІ скликання від 

02.10.2020 р. «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність громадянці України Назарчук Н.І.» 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Назарчук Наталії Іванівни розглянута на спільному засіданні постійних комісій: 

з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про внесення змін до рішення ХLІІІ сесії Колонтаївської сільської ради 

VІІ скликання від 02.10.2020 р. «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність громадянці України Назарчук 

Н.І.»” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

330. Слухали:  
- Про надання гр. Котелевській В.В. згоди на викуп земельної ділянки за адресою: смт 

Краснокутськ вул. Зарічна, 3 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Котелевської В.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання гр. Котелевській В.В. згоди на викуп земельної ділянки за 

адресою: смт Краснокутськ вул. Зарічна, 3” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

331. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Чаговцю К.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для обслуговування банно-прального комбінату в межах села Основинці, 

вул. Тельмана, 26 на території Краснокутської селищної ради 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Чаговця Костянтина Васильовича розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Чаговцю К.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування банно-прального 

комбінату в межах села Основинці, вул. Тельмана, 26 на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

332. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Тімченко Н.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт 

Краснокутськ на території Краснокутської селищної ради 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Тімченко Н.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Тімченко Н.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт Краснокутськ на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

333. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Різаку Є.В. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в натурі (на місцевості) для 

оформлення права власності 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Різака Є.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  



Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Різаку Є.В. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) 

в натурі (на місцевості) для оформлення права власності ” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

334. Слухали:  
- Про надання гр. надання дозволу гр. Цовмі М.Ф. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) для оформлення права власності  
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Цовми М.Ф. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Цовмі М.Ф. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) 

в натурі (на місцевості) для оформлення права власності ” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

335. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Бобошко Н.А. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в натурі (на місцевості) для 

оформлення права власності 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Бобошко Наталії Андріївни розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 



здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Бобошко Н.А. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) 

в натурі (на місцевості) для оформлення права власності” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

336. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. В’ясковій О.Я. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в натурі (на місцевості) для 

оформлення права власності 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. В’яскової О.Я. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. В’ясковій О.Я. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) 

в натурі (на місцевості) для оформлення права власності” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

337. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Санжаровській О.А. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) для оформлення права власності 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Санжаровської О.А. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 



господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Санжаровській О.А. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) 

в натурі (на місцевості) для оформлення права власності” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

338. Слухали:  
- Про розгляд заяви гр. Працебуди Л.М. щодо виділення в натурі (на місцевості) земельної 

частки (паю) 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Працебуди Лідії Миколаївни розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про розгляд заяви гр. Працебуди Л.М. щодо виділення в натурі (на 

місцевості) земельної частки (паю)” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

339. Слухали:  
- Про розгляд заяви гр. В’юника Є.О. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. В’юника Є.О. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 



захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “ розгляд заяви гр. В’юника Є.О. щодо надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

340. Слухали:  
- Про розгляд заяви гр. Коваленка Л.В. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва житлового будинку 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Коваленка Леоніда Володимировича розглянута на спільному засіданні 

постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних 

відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань 

житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської 

етики де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про розгляд заяви гр. Коваленка Л.В. щодо надання дозволу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

житлового будинку ” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

341. Слухали:  
- Про розгляд заяви гр. Коваленка Л.В. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Коваленка Л.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 



захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про розгляд заяви гр. Коваленка Л.В. щодо надання дозволу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства ” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

342. Слухали:  
- Про розгляд заяви гр. Коваленко О.В. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Коваленко О.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про розгляд заяви гр. Коваленко О.В. щодо надання дозволу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства ” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

343. Слухали:  
- Про розгляд заяви гр. Коваленка Л.В. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Коваленка Л.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 



захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про розгляд заяви гр. Коваленка Л.В. щодо надання дозволу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

дачного будівництва ” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

344. Слухали:  
- Про розгляд заяви гр. Коваленка Л.В. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Коваленка Л.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про розгляд заяви гр. Коваленка Л.В. щодо надання дозволу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва ” 

прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

345. Слухали:  
- Про розгляд заяви гр. Коваленка Л.В. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Коваленка Л.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 



захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про розгляд заяви гр. Коваленка Л.В. щодо надання дозволу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража ” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

346. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Глітко О.С. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки за межами населених пунктів на території Краснокутської 

селищної ради 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заяви громадян: Глітко Ольги Сергіївни, Паригіна Сергія Сергійовича, Черкашина 

Олександра Анатолійовича, Коржа Івана Сергійовича, Хлівняка Андрія Володимировича, 

Лісова Євгенія Сергійовича – учасників бойових дій, розглянуто на спільному засіданні 

постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних 

відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань 

житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської 

етики де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Глітко О.С. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

347. Слухали:  
- Про розгляд заяви гр. Андрєєвої А.Д. щодо надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Андрєєвої А.Д. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 



політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про розгляд заяви гр. Андрєєвої А.Д. щодо надання дозволу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства” прийняти (додається). 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

348. Слухали:  
- 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 за адресою: вул. Центральна, 11 кв. 2, с. 

Рябоконево та надання її у спільну сумісну власність гр. Семененко Т.В., Семененку І.В., 

Семененко Н.І., Гавриліній А.М. 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява громадян: Семененко Тетяни Володимирівни, Семененка Івана Вікторовича, 

Семененко Ніни Іванівни, Гавриліної Алли Михайлівни розглянута на спільному засіданні 

постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних 

відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань 

житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської 

етики де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “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 за адресою: вул. 

Центральна, 11 кв. 2, с. Рябоконево та надання її у спільну сумісну власність гр. Семененко 

Т.В., Семененку І.В., Семененко Н.І., Гавриліній А.М.” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

349. Слухали:  



- Про розгляд заяви гр. Круглова В.В. щодо передачі у власність земельної частки (паю) 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Круглова В.В. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про розгляд заяви гр. Круглова В.В. щодо передачі у власність 

земельної частки (паю)” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

350. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Моцик В.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Одрада Краснокутської селищної ради для ведення особистого 

селянського господарства 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Моцик Вікторії Василівни розглянута на спільному засіданні постійних комісій: 

з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Моцик В.В. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в с. Одрада Краснокутської селищної ради для ведення 

особистого селянського господарства” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

351. Слухали:  



- Про надання дозволу гр. Моцику В.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Одрада Краснокутської селищної ради для ведення особистого 

селянського господарства 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Моцика Віталія Сергійовича розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Моцику В.С. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в с. Одрада Краснокутської селищної ради 

для ведення особистого селянського господарства ” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

352. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Моцик Н.П. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Одрада Краснокутської селищної ради для ведення особистого 

селянського господарства 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Моцик Наталії Петрівни розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Моцик Н.П. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в с. Одрада Краснокутської селищної ради для ведення 

особистого селянського господарства” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    



353. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Моцику Ю.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Одрада Краснокутської селищної ради для ведення особистого 

селянського господарства 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Моцика Юрія Віталійовича розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Моцику Ю.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в с. Одрада Краснокутської селищної ради 

для ведення особистого селянського господарства ” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

354. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Моцик Л.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Одрада Краснокутської селищної ради для ведення особистого 

селянського господарства 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Моцик Людмили Іванівни розглянута на спільному засіданні постійних комісій: 

з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Моцик Л.І. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в с. Одрада Краснокутської селищної ради для ведення 

особистого селянського господарства ” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    



13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

355. Слухали:  
- Про надання дозволу гр. Пономаренко Г.Б. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с. Одрада Краснокутської селищної ради для ведення 

особистого селянського господарства 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Пономаренко Г.Б. розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Пономаренко Г.Б. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в с. Одрада Краснокутської селищної ради 

для ведення особистого селянського господарства ” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

356. Слухали:  
- Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою громадянам –голові та 

членам фермерського господарства «РАНДАВА» 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява громадян: Нікітенка Олександра Миколайовича, Нікітенко Ірини Іванівни, Бураги 

Івана Володимировича, Бураги Тетяни Миколаївни, Бураги Володимира Івановича 

розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики та підприємництва; 

з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного 

захисту; з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, 

культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та 

депутатської етики де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою 

громадянам – голові та членам фермерського господарства «РАНДАВА»” прийняти 

(додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 



11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

357. Слухали:  
- Про розгляд питання щодо надання згоди ПАТ «ВК «Укрнафтобуріння» на укладання 

угоди 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Лист приватного акціонерного товариста «Видобувна компанія «Укрнафобуріння» 

розглянуто на спільному засіданні постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики та підприємництва; 

з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного 

захисту; з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, 

культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та 

депутатської етики де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про розгляд питання щодо надання згоди ПАТ «ВК 

«Укрнафтобуріння» на укладання угоди” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

358. Слухали:  
- Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села 

Кусторівка Качалівської сільської ради Краснокутського району Харківської області 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель села Кусторівка 

Качалівської сільської ради розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель села Кусторівка Качалівської сільської ради Краснокутського району 

Харківської області” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

359. Слухали:  
- Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села 

Бузове Качалівської сільської ради Краснокутського району Харківської області 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель села Бузове Качалівської 

сільської ради розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики 

та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано винести на 

розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель села Бузове Качалівської сільської ради Краснокутського району Харківської 

області” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

360. Слухали:  
- Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села 

Павлюківка Качалівської сільської ради Краснокутського району Харківської області 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель села Павлюківка 

Качалівської сільської ради розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель села Павлюківка Качалівської сільської ради Краснокутського району 

Харківської області” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    



10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

361. Слухали:  
- Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села 

Карайкозівка Качалівської сільської ради Краснокутського району Харківської області 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель села Карайкозівка 

Качалівської сільської ради розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель села Карайкозівка Качалівської сільської ради Краснокутського району 

Харківської області” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

362. Слухали:  
- Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села 

Шевченкове Качалівської сільської ради Краснокутського району Харківської області 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель села Шевченкове 

Качалівської сільської ради розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель села Шевченкове Качалівської сільської ради Краснокутського району 

Харківської області” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    



8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

363. Слухали:  
- Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села 

Петрівське Качалівської сільської ради Краснокутського району Харківської області 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель села Петрівське 

Качалівської сільської ради розглянута на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель села Петрівське Качалівської сільської ради Краснокутського району 

Харківської області” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

364. Слухали:  
- Про втрату чинності рішення LХІ сесії Краснокутської селищної ради VІІ скликання від 

21.10.2020 р. № 1771-VІІ «Про розгляд колективного звернення мешканців смт 

Краснокутськ» 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Колективне звернення мешканців багатоквартирних будинків центральної частини 

селища Краснокутськ розглянуто на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про втрату чинності рішення LХІ сесії Краснокутської селищної ради 

VІІ скликання від 21.10.2020 р. № 1771-VІІ «Про розгляд колективного звернення мешканців 

смт Краснокутськ»” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 



5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

365. Слухали:  
- Про проведення інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності в межах смт Краснокутськ 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Питання проведення інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення комунальної власності в межах смт Краснокутськ (центральна частина селища) 

розглянуто на спільному засіданні постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики та підприємництва; 

з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного 

захисту; з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, 

культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та 

депутатської етики де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про проведення інвентаризації земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах смт Краснокутськ ” 

прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

366. Слухали:  
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення для будівництва (облаштування) артезіанської свердловини за 

адресою: смт Краснокутськ вул. Горянська 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Лист директора комунального підприємства «Джерело» розглянуто на спільному 

засіданні постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних 

відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань 

житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської 

етики де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки зі зміною цільового призначення для будівництва (облаштування) артезіанської 

свердловини за адресою: смт Краснокутськ вул. Горянська ” прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    



 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

367. Слухали:  
- Про відмову у наданні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: с.Козіївка, вул. Слобожанська, 38-Б 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології  -  Ірина Боряк 

- Заява гр. Худікяна Валерія Хачиковича розглянута на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про відмову у наданні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки за адресою: с.Козіївка, вул. Слобожанська, 38-Б” 

прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

368. Слухали:  
- Про розгляд питання відшкодування з місцевого бюджету Краснокутської селищної ради 

різниці між розміром ціни (тарифу) для населення на житлово-комунальні послуги, що 

надаються комунальними підприємствами Краснокутської селищної ради та розміром 

економічно-обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) 
Виступила: начальник фінансового управління  – Надія Пісна 

- Питання відшкодування з місцевого бюджету селищної ради різниці між розміром ціни 

(тарифу) для населення на житлово-комунальні послуги, що надаються комунальними 

підприємствами Краснокутської селищної ради та розміром економічно-обгрунтованих 

витрат на їх виробництво розглянуто на спільному засіданні постійних комісій: з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про розгляд питання відшкодування з місцевого бюджету 

Краснокутської селищної ради різниці між розміром ціни (тарифу) для населення на 



житлово-комунальні послуги, що надаються комунальними підприємствами Краснокутської 

селищної ради та розміром економічно-обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)” 

прийняти (додається) 
Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. відсутній 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    
 

369. Різне 
 

Слухали:   
- Заява до Верховної Ради України. 

Виступив: депутат селищної ради Роман Чаговець 

- Запропонував звернутися до Верховної Ради України з приводу ухвалення 

законопроектів: № 2194 – про земельну децентралізацію та № 2195 – про електронні торги. 

Головуючий – Ірина Карабут 

- Запропонувала прийняти дану інформацію до відома та направити звернення до 

Верховної Ради України. 

 

Слухали: 
- Повідомлення про щорічне подання декларацій депутатами селищної ради. 

Виступив: начальник відділу правового забезпечення - Валерій Саміло 

- Довів до відома депутатів, що з 1 січня 2021 року розпочався етап подання 

електронної декларації.  

- Депутати є суб’єктами декларування і зобов’язані до 01.04.2021 р. подати, шляхом 

заповнення на офіційному вебсайті, декларацію за 2020 рік. За необхідності за допомогою 

можна звертатися до відділу правового забезпечення апарату Краснокутської селищної ради. 

  

Головуючий -  Ірина Карабут 

Всі питання, винесені на розгляд VІ сесії селищної ради VІІІ скликання, розглянуто. 

Сесія оголошується закритою 
 

Звучить Гімн України 

 

 

 
Краснокутський селищний голова                                                Ірина КАРАБУТ 


