
          

     УКРАЇНА 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

 ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ  

VІ сесія VІІI скликання  

    «23» березня 2021 р.                                                   № 235-VІІІ                  

                                  смт. Краснокутськ  

Про затвердження порядку 

денного VІ сесії  Краснокутської 

селищної  ради 

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

Краснокутська  селищна рада  

В И Р І Ш И Л А : 

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

порядок денний: 

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

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

«Про затвердження структури апарату Краснокутської селищної ради та її виконавчих 

органів». 

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

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

до нього. 

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

селищної територіальної громади на 2021 рік, затвердженої  рішенням Краснокутської 

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

5. Про 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». 

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 проєктно-кошторисної документації по робочому 

проєкту «Будівництво майданчика зі штучним покриттям за адресою: Харківська область, 

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

14.  Про надання дозволу на коригування проєктно-кошторисної документації  по робочому 

проєкту «Будівництво футбольного поля з синтетичним покриттям та тренажерним 

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

Краснокутський район, с.В’язова, вулиця Слобожанська, 9». 

 

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

ремонт дороги по вулиці Горянській в смт Краснокутськ Богодухівського району Харківської 

області. 

16. Про прийняття земельних ділянок 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: с.Чернещина, вул.Дружби, 1, та 

надання її у власність гр. Макаренку Миколі Івановичу. 

18. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  за адресою: смт Краснокутськ, вул.Трудова, 31, та 

надання її у власність гр. Буцькій Тетяні Володимирівні. 

19. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Верхня, 53, та надання її у власність гр. Ущенку Олексію Костянтиновичу. 

 

 20. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

 21. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Верхня, 19, та надання її у власність гр. Галич Ларисі Олександрівні. 

22. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  за адресою: смт Краснокутськ, вул.Миру, 215, та 

надання її у власність гр. Феськову Сергію Івановичу. 

23. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж 

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

надання її у власність гр. Стройковій Тетяні Борисівні. 



24. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж 

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

у власність гр. Величку Івану Петровичу. 

25. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж 

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

надання її у власність гр. Жуковій Наталії Миколаївні. 

26. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж 

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

надання її у власність гр. Паничу Сергію Івановичу. 

27. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж 

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

надання її у власність гр. Боряку Віктору Едуардовичу. 

28. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Затишна, 20, та надання її у власність гр. Максьонову Віталію Вікторовичу. 

29. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж 

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

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

30. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  за адресою: смт Краснокутськ, вул.Шевченка, 56, 

та надання її у власність гр. Павліченко Ірині Володимирівні. 

31. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Центральна, 67, та надання її у власність гр. Головко Валентині Олексіївні. 

32. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

надання її у власність гр. Лучці Вікторії Сергіївні. 

33. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

надання її у власність гр. Василечку Івану Михайловичу. 

34. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

надання її у власність гр. Лукіну Олександру Миколайовичу. 

35. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  за адресою: с.Качалівка, вул.Першотравнева, 64А, 

та надання її у власність  гр. Демченку Миколі Миколайовичу. 

36. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

надання її у власність гр. Коротковій Інесі Ігорівні. 

37. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  за адресою: с.Пархомівка та надання її у власність 

гр. Саську Юрію Миколайовичу. 

38. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Іванівка, 8, та надання її у власність гр. Вовк Галині Федосіївні. 



39. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  за адресою: с.Козіївка  та надання її у власність  

гр. Попову Володимиру Івановичу. 

40. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Коваленку Віктору Васильовичу. 

41. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Чулю Олександру Володимировичу. 

42. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Шатохіній Надії Олександрівні.  

43. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

Юхимівні. 

44. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Чкалова, 25, та надання її у власність гр. Білоус Людмилі Володимирівні. 

45. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Набоківська, 18, та надання її у спільну сумісну власність гр.гр. Шиман Марії 

Ярославівні, Шиман Наталії Василівні, Шиман Галині Василівні, Сало Тетяні 

Василівні. 

46. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Молодіжна, 26, та надання її у власність гр. Гончарову Олександру Миколайовичу. 

47. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  за адресою: смт Костянтинівка, вул.Кузнечна, 3а, 

та надання її у власність  гр. Ковалю Леоніду Івановичу. 

48. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

повітряно-десантної дивізії, 2, та надання її у власність гр. Данилюку Івану Миколайовичу. 

49. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Гризодубових, 14 та надання її у власність  гр. Москаленко Світлані Леонідівні. 

50. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

надання її у власність гр. Рарогу Сергію Анатолійовичу. 

51. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

надання її у власність  гр. Юхну Віктору Прокоповичу. 

52.  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

129, та надання її у власність  гр. Самороковій Лідії Григорівні. 



53. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

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

54. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Перемоги, 10, та надання її у власність гр. Гончаровій Ганні Василівні. 

55. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Перемоги, 3, та надання її у власність  гр. Толкачовій Парасковії Йосипівні. 

56. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Комишанська, 3 та надання її у власність  гр. Повзик Ганні Павлівні. 

57. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

58. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

її у власність гр. Сукач Світлані Василівні. 

59.  Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

її у власність гр. Суботі Сергію Сергійовичу. 

60.   Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

надання її у власність гр. Демченко Любові Миколаївні. 

61. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

надання її у власність гр. Драній Варварі Миколаївні. 

62. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Слобожанська, 53, та надання її у власність  гр. Петренко Надії Олексіївні. 

63. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

надання її у власність  гр. Божку Сергію Івановичу. 

64. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Підлісна, 21 та надання її у власність  гр. Воловик Марії Василівні. 

65. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  за адресою: с.Олексіївка, пров.Центральний, 1, та 

надання її у власність гр. Желновачу Михайлу Дмитровичу. 



66. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

у власність  гр. Дроню Миколі Івановичу. 

67. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

гр. Кальченко Аліні Іванівні. 

68. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

Олійнику Олексію Олександровичу. 

69. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Поливодська, 15, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Барановій Оксані Василівні. 

70. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Набережна, 7, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Шибаєву Сергію Петровичу. 

71. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Базарна, 64, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Чорному Роману Олександровичу. 

72. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Миру, 397, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Єрмак Наталії Миколаївні. 

73. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

пров.Лісовий, 9, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Глоденку Володимиру Івановичу. 

74. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

Собку Станіславу Івановичу. 

75. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

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

Михайловичу. 



76. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Блищику Леоніду 

Петровичу. 

77. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

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

Івановичу. 

78. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

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

Володимирівні. 

79. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

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

Петрівні. 

80. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

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

Миколаївні. 

81. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

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

Катерині Дмитрівні. 

82. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

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

Григорівні. 

83. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гриненко Олександру 

Миколайовичу. 

84. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Ільющенко Леоніду 

Миколайовичу. 

85. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

її у власність гр. Попову Володимиру Івановичу. 

86. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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



території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Пилипенко Наталії 

Іванівні. 

87. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Любівка вул. Першотравнева, 16 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Колодяжній Марії Юхимівні. 

88. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Ситники на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність  гр. Базилевич Світлані Нестерівні. 

89. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Бідило на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність  гр. Котелевському Валерію Федоровичу. 

90. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  для 

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

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

Івановичу. 

91. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Любівка, вул. Слобожанська на 

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

Людмилі Володимирівні. 

92. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  для 

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

Краснокутської селищної ради та  надання її у власність гр. Перехресту Валентину 

Миколайовичу. 

93. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  для 

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

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

Володимиру Васильовичу. 

94. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Любівка, вул. Слобожанська, на 

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

Миколайовичу. 

95. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  для 

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

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

Івановичу. 

96. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  для 

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

Краснокутської селищної ради та  надання її у власність гр. Пісклову Євгену 

Володимировичу. 



 97. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  для 

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

Краснокутської селищної ради та  надання її у власність гр. Піскловій Ользі Анатоліївні. 

98. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Любівка, вул. Слобожанська, 60, на 

території Краснокутської селищної ради та  надання її у власність гр. Кравченко Наталії 

Василівні. 

99. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Любівка, вул. Слобожанська, 174, на 

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

Романовичу. 

100. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  для 

ведення особистого селянського господарства в межах  селища Водяне на території 

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

Сергійовичу. 

101. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

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

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

Олексійовичу. 

102. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

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

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

Сергійовичу. 

 103. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

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

території Краснокутської селищної ради та  надання її у власність гр. Ломекіній Ганні 

Іванівні. 

104. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  для 

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

території Краснокутської селищної ради та  надання її у власність гр. Кучер Людмилі 

Михайлівні. 

 105. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Каплунівка, вул. Нестеренка, 23, на 

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

Євгеновичу. 

106. 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. Арцибашевій Наталії 

Володимирівні. 



107. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Олійники на території 

Краснокутської селищної ради та  надання її у власність гр. Олійнику Віктору Петровичу. 

108. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

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

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Пономаренку Костянтину 

Олексійовичу. 

109. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

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

Краснокутської селищної ради та  надання її у власність  гр. Чуль Олександру 

Володимировичу. 

110. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Михайлівка на території 

Краснокутської селищної ради та  надання її у власність  гр. Бурлуцькій Ользі Дмитрівні. 

111. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Котелевка на території 

Краснокутської селищної ради та  надання її у власність  гр. Синевичу Івану Васильовичу. 

112. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  для 

ведення індивідуального садівництва в межах с.Китченківка, вул. Хальзова на території 

Краснокутської селищної ради та  надання її у власність гр. Максимовій Тетяні 

Миколаївні. 

113. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  для 

ведення індивідуального садівництва в межах с.Китченківка, вул. Хальзова на території 

Краснокутської селищної ради та  надання її у власність  гр. Задорожньому Едуарду 

Івановичу. 

114. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  для 

ведення індивідуального садівництва в межах с.Китченківка, вул. Центральна на території 

Краснокутської селищної ради та  надання її у власність гр. Гоголю Василю Борисовичу. 

115. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  для 

ведення індивідуального садівництва в межах с.Китченківка, вул. Центральна на території 

Краснокутської селищної ради та  надання її у власність гр. Гоголь Руслані Борисівні. 

116. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в межах с.Китченківка, вул. Центральна на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Капліній Інні Володимирівні. 

117. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в межах с.Китченківка, вул. Центральна,79, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Боровій Ніні Іванівні. 

118. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в межах с.Китченківка, вул. Шкільна,10, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Неблієнко Вірі Іванівні. 



119. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

Олексійовичу. 

120. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в межах с.Китченківка, вул. Шкільна, 2, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Шукіс Лідії Миколаївні. 

121. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Жадану Андрію Андрійовичу. 

122. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гевель Ользі Борисівні. 

123. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

Леонідівні. 

124. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в межах с-ща Дублянка на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність  гр. Старченку Віталію Петровичу. 

125.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства  в межах смт Краснокутськ, пров. Заклепенка 

на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. В’юнник Інні 

Ернстівні. 

126. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в межах смт Краснокутськ, пров. Заклепенка на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Дончук Катерині 

Федорівні. 

127. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

Івановичу. 

128. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах смт Краснокутськ, 

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

Кудій Наталії Валентинівні. 

129. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Саєнко Надії Сергіївні. 



130. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для 

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

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

Миколайовичу. 

131. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Лукіну Олександру 

Миколайовичу. 

132. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Пузир Юрію Андрійовичу. 

133. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в межах смт Костянтинівка, вул. Хитрунівська, 56, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Яковлевій Юлії 

Юріївні. 

134. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в межах с.Мурафа, пров. Квітучий, 1, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Черкаско Ніні Петрівні. 

135. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Скакуну Андрію 

Анатолійовичу. 

136. 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 

Любові Володимирівні. 

137. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Атаманенко Ніні Павлівні. 

138. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в межах с.Пархомівка, вул. Ярославського, 53-б/1, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Вепрецькому Сергію 

Івановичу. 

139. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в межах с.Пархомівка, вул. Ярославського, 30, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гребіник Галині 

Валентинівні. 

140.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Реп’ях  Ользі 

Леонідівні. 



141. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

Борисовичу. 

142. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в межах с.Козіївка, вул.Лугова, 22, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Трохану Сергію Сергійовичу. 

143. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в межах с.Козіївка, вул. Першотравнева, 76, на 

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

Сергійовичу. 

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 Вікторії 

Валеріївні. 

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 Максиму Григоровичу. 

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 Анні 

Валеріївні. 

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 Наталії Дмитрівні. 

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 Наталії 

Володимирівні. 

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 Юрію 

Володимировичу. 

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 Олексію Миколайовичу. 

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 Альоні Олексіївні. 



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 Петру Івановичу. 

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. Комару Володимиру 

Миколайовичу. 

154. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в межах с-ща Ковалівське, вул. Польова, 6, на 

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

Федоровичу. 

155. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в межах с-ща Ковалівське, вул. Польова, 8, на 

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

Василівні. 

156. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в межах с-ща Ковалівське, вул. Степова, 2, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. Резчикову Руслану 

Олеговичу. 

157. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в межах с-ща Ковалівське, вул. Степова, 4, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. Борківцю Олександру 

Михайловичу. 

158. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в межах с-ща Ковалівське, вул. Степова, 3, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. Ганусу Віктору 

Михайловичу. 

159. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в межах с-ща Ковалівське, вул. Степова, 5, на 

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

Андріївні. 

160. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в межах с-ща Ковалівське, вул. Польова, 7, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. Дзюбаку Олексію 

Миколайовичу. 

161. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в межах с-ща Ковалівське на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр. Стобороду Миколі Петровичу. 

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 Сергію Івановичу. 



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 Сергію Миколайовичу. 

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 Любові Іванівні. 

165. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в межах с.Ковалівка, вул. Польова, 5, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. Фальку Вадиму 

Володимировичу. 

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 Ніні Іванівні. 

167. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в межах смт Костянтинівка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Ловкайтесу Ростиславу 

Вікторовичу. 

168. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

Данилівні. 

169. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в межах смт Костянтинівка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність   гр. Шевченко Лілії  Миколаївні. 

170. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в межах смт Костянтинівка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. Шатохіній Любові 

Володимирівні. 

171. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в межах смт Костянтинівка, вул. Висока, 23, на 

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

Івановичу. 

172. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. Львовій Валентині 

Олександрівні. 

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 Марині Іванівні. 



174. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. Медяник Лесі Вікторівні. 

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 Наталії Григорівні. 

176. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в межах селища Оленівське, вул. Середня на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. Липовій Юлії Вікторівні. 

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 Віталію 

Вікторовичу. 

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 Сурену 

Володимировичу. 

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 Аліні 

Іванівні. 

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 Надії Олексіївні. 

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 Олексію 

Володимировичу. 

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 Ірині 

Вікторівні. 

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 Олені Олександрівні. 

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 Сергію Петровичу. 



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 Володимиру 

Вікторовичу. 

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 Ірині Вікторівні. 

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 Анні 

Вікторівні. 

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 Івану 

Харитоновичу. 

189. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Березівка, вул.Лісова та надання її у 

власність  гр. Кириченко Ганні Павлівні. 

190. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність  гр. Семененко Віктору 

Миколайовичу. 

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 Євгенію 

Володимировичу. 

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 Олександру 

Олександровичу. 

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 Володимиру 

Олексійовичу. 

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 Вікторії Анатоліївні. 

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 Володимиру 

Івановичу. 



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. Назаровій Ользі Вікторівні. 

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 Любові Петрівні. 

198. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  в межах с.Китченківка, вул. Шкільна, 9, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Демиденку Олегу Андрійовичу. 

199. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

Вікторівні. 

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 Вікторії Сергіївні. 

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 Івану Михайловичу. 

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 Івану Павловичу. 

203. Про надання  гр. Босенку Павлу Михайловичу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради.   

204. Про надання гр. Босенко Лідії Сергіївні 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 у власність гр.Лимарю Анатолію 

Миколайовичу.   

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 у власність гр. Лимар Олені Федорівні.   

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 у власність гр. Нішніанідзе Олені Гочіївні.     



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 Івану Миколайовичу. 

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 і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах 

с.Котелевка, вул. Шевченка та надання її у власність  гр. Гальченко Наталії Олексіївні. 

211. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах 

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

власність  гр. Безлуцькій Ользі Анатоліївні. 

212. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах 

с.Козіївка, вул. Слобожанська на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність  гр. Бабенко Світлані Іванівні. 

213. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах  

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

Покулю Олександру Сергійовичу. 

214. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  для 

будівництва і обслуговування житлового 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 Аллі Олексіївні. 

215. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах 

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

власність  гр. Микитенко Діані Юріївні. 

216. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах 

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

власність  гр. Гудиму Миколі Івановичу. 

217. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах 

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

власність  гр. Концевому Павлу Олександровичу. 

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 

Юрію Олексійовичу. 



219. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах 

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

власність  гр. Гиль Наталії Георгіївні. 

220. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в межах 

с.Качалівка,  вул. Шкільна, 9а, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність   гр. Кібишу Захару Володимировичу. 

221. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах 

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

надання її у власність  гр. Москаленко Галині Василівні. 

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 Вадиму Олександровичу. 

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 Ользі Федорівні. 

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 Ірині Федорівні. 

225. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для 

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

Краснокутської селищної ради та надання її у власність   гр. Лебедєвій Надії Вікторівні. 

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 Володимиру Володимировичу. 

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 Валентині Данилівні. 

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 Олексію Івановичу. 

229. Про надання гр.Вепрецькій Ользі Іванівні 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 Олегу Михайловичу у власність земельної ділянки  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Краснокутської селищної ради. 

231. Про надання гр.Усатій Тетяні Вікторівні у власність земельної ділянки  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Краснокутської селищної ради. 

232. Про надання гр.Кабашній Світлані Олександрівні у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Краснокутської селищної ради. 

233. Про надання гр.Кулієвій Марині Олександрівні у власність земельної ділянки  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

селищної ради. 

234. Про надання гр.Кочетовій Людмилі Олексіївні у власність земельної ділянки  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

селищної ради. 

235. Про надання гр.Вепрецькому Володимиру Миколайовичу у власність земельної 

ділянки  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за адресою:  с.Пархомівка, вулиця 5-ї Гвардійської повітряно-

десантної дивізії, 16, на території Краснокутської селищної ради. 

236. Про надання гр.Галушці Владиславу Олеговичу у власність земельної ділянки  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

селищної ради. 

237. Про надання гр. Желновачу Олександру Вікторовичу 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 Світлані Анатоліївні, на розробку проєкту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  в смт Краснокутськ, пров.Байрачанський 

для для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

239. Про надання дозволу гр. Тищенку Володимиру Миколайовичу, на розробку проєкту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки в с.Княжа Долина, вул. Набережна, 36, для 

будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

240. Про надання дозволу гр. Данило Аллі Михайлівні, на розробку проєкту землеустрою 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 



241. Про надання дозволу гр. Коломійцю Павлу Миколайовичу, на розробку проєкту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.В’язова, вул.Слобожанська, Богодухівського 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 у власність гр. Саприкіну Вячеславу 

Миколайовичу. 

243. Про надання дозволу гр. Імениннику Ігорю Вікторовичу, на розробку проєкту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Китченківка, вул.Хальзова, № 4, території Краснокутської селищної 

ради. 

244. Про надання дозволу гр. Жорнику В’ячеславу Павловичу, на розробку проєкту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Повстянка, № 4, території Краснокутської селищної 

ради. 

245. Про надання дозволу гр. Момоту Олександру Петровичу, на розробку проєкту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Козіївка, вул. Першотравнева, № 46, території Краснокутської 

селищної ради. 

246. Про надання дозволу гр. Семененко Юлії Вікторівні, на розробку проєкту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського 

господарства в межах с-ща Ковалівське, вул. Віри Скотар, № 66, території Краснокутської 

селищної ради. 

247. Про надання дозволу гр. Семененко Любові Михайлівні,  на розробку проєкту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського 

господарства в межах с-ща Ковалівське, вул.Віри Скотар, № 35, території Краснокутської 

селищної ради. 

248. Про надання дозволу гр. Стельмащук Антоніні Олександрівні, на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в межах смт Краснокутськ для ведення 

особистого селянського господарства. 

249. Про надання дозволу гр. Юрченку Сергію Миколайовичу, на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в межах смт. Краснокутськ для ведення 

особистого селянського господарства. 

250. Про надання дозволу гр. Захарченку Олександру Павловичу, на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в межах с.Каплунівка по вул. Морозова № 

20, для ведення особистого селянського господарства. 

251. Про надання дозволу гр. Лащенко Галині Яківні, 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 Ігорю Анатолійовичу, на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в межах с.Качалівка,вул.Червона, 50, для 

ведення особистого селянського господарства. 

253. Про надання дозволу гр. Барановій Оксані Василівні, на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в межах с.Любівка, вул.Паливодська, 15, 

для ведення особистого селянського господарства. 

254. Про надання дозволу гр. Боряку Віктору Едуардовичу, 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 Надії Михайлівні, на розробку проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  для  ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Любівка, вул.Мороза на території Краснокутської селищної ради. 

256. Про надання дозволу гр. Ткач Людмилі Петрівні, 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 Василю Юрійовичу, 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 Дмитру Сергійовичу, на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського 

господарства в межах  с.Козіївка, пров.Луговий, 5, на території Краснокутської селищної 

ради. 

259. Про надання дозволу гр. Заріцькій Каріні Сергіївні, 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 Сергію Петровичу, 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 Олегу Олександровичу, на розробку проєкту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Пархомівка на території Краснокутської селищної ради. 

262. Про надання дозволу гр. Шакіро Ніні Миколаївні, на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства в 

межах смт Краснокутськ по вул. Савинській, 29, на території Краснокутської селищної ради. 

263. Про надання дозволу гр. Оленіч Аліні Сергіївні, на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Княжа Долина на території Краснокутської селищної ради. 

264. Про надання дозволу гр. Абдуллаєву Роману Адильхановичу, на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського 



господарства в  смт Краснокутськ по пров. Байрачанському на території Краснокутської 

селищної ради. 

 265. Про надання дозволу гр. Скачко Сергію Івановичу, на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.В’язова, вул.Польова, 4, на території Краснокутської селищної ради. 

266. Про надання дозволу гр. Тищенко Олександру Миколайовичу, на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського 

господарства в межах селища Водяне на території Краснокутської селищної ради. 

267. Про надання дозволу гр. Сватенку Олександру Федоровичу, на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського 

господарства в межах селища Дублянка на території Краснокутської селищної ради. 

268. Про надання дозволу гр. Литвиненко Валерії Олександрівні, 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 Аллі Михайлівні, 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 Світлані Миколаївні, 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 35 сесії Козіївської сільської ради  6 скликання від 

20.10.2014 р. «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 Анатолію Олександровичу, 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 Ларисі Віталіївні, 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 Аллі Вікторівні, 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 Юлії Станіславівні, на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського 

господарства в смт Краснокутськ, вул. Партизанська,  39, на території Краснокутської 

селищної ради. 



276. Про надання дозволу гр. Кабашній Світлані Олександрівні, 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 Андрію Михайловичу, на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Пархомівка, вул.Перемоги,  17, на території Краснокутської 

селищної ради. 

278. Про надання дозволу гр. Дяченко Аліні Володимирівні, 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 Ніні Яківні, у наданні  дозволу на розробку проєкту  

землеустрою. 

280. Про відмову гр. Чаплизі Ользі Василівні, у наданні  дозволу на розробку проєкту 

землеустрою. 

281. Про надання дозволу гр. Чуженкову Євгенію Миколайовичу, на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського 

господарства в  межах с-ща Прогрес на території Краснокутської селищної ради. 

282. Про надання дозволу гр. Купрієнку Андрію Володимировичу, 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 Сергію 

Олексійовичу. 

284. Про надання дозволу гр. Тютюнник Ніні Вікторівні на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за адресою: смт Краснокутськ, 

вул.Основ’янська, 1. 

285. Про надання дозволу гр. Ляшко Лідії Францівні на розробку технічної документації із 

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

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

286. Про надання дозволу гр. Бутенко Раїсі Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за адресою: с.Петрівське. 

287. Про розгляд заяви гр. Лащенка Віктора Васильовича щодо надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства. 



288.  Про надання дозволу гр. Тіцькій Олені Павлівні на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах смт Костянтинівка вул.Лісова 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 Олександрі 

Миколаївні. 

 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 Ігорю 

Анатолійовичу. 

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 Ігорю 

Анатолійовичу. 

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 Миколі 

Петровичу. 

293. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

на території Краснокутс якої селищної ради та надання її у власність гр. Грищенку Сергію 

Петровичу. 

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 Даріні Олександрівні у власність земельної ділянки 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради. 

297. Про надання гр. Зерній Тетяні Михайлівні у власність земельної ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради. 

298. Про надання гр. Шатохіну Олександру Анатолійовичу у власність земельної ділянки 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради. 



299. Про надання гр. Шатохіну Олександру Анатолійовичу у власність земельної ділянки 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради. 

300. Про надання гр. Меньшиковій Оксані Анатоліївні у власність земельної ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради. 

301. Про надання гр. Меньшиковій Оксані Анатоліївні у власність земельної ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради. 

302. Про надання дозволу гр. Стрижаку Віктору Володимировичу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паю) 

в натурі (на місцевості) для оформлення права власності. 

303. Про надання дозволу гр. Яризько Євгенії Петрівні 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 Івану Олександровичу 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 Сергію Миколайовичу,  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 Олексію Миколайовичу 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 Олексію Миколайовичу 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. 

309. Про припинення Мурафському сільському споживчому товариству права 

користування земельними ділянками. 

310. Про припинення дії договору оренди землі. 

311. Про припинення дії договору оренди землі. 

312. Про припинення дії договору оренди землі. 

313. Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Кухтіним Андрієм 

Вікторовичем на території Краснокутської селищної ради. 

314. Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Присіч Ганною 

Віталіївною 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 проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.   

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 проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.   

317. Про внесення змін в рішення 58 сесії Краснокутської селищної ради 7 скликання № 1628 

від 20.08.2020 р. 

318. Про  внесення змін в рішення 61 сесії Краснокутської селищної ради 7 скликання № 

1784 від 21.10.2020 р. «Про надання гр.Стороженко Г.П. згоди на викуп земельної ділянки за 

адресою: смт Краснокутськ, вул.Миру, № 262». 

319. Про внесення змін в рішення 61 сесії Краснокутської селищної ради 7 скликання № 

1760-VII від 21.10.2020 р. 

320. Про внесення змін в рішення 57 сесії Краснокутської селищної ради 7 скликання № 

1567-VII від 02.07.2020 р. 

321. Про внесення змін в рішення 40 сесії Козіївської сільської ради VII скликання від 

30.09.2020 р. 

322. Про припинення  права користування земельною ділянкою гр. Батожній Ніні 

Григорівні на території Краснокутської селищної ради. 

323. Про припинення  права користування земельною ділянкою гр. Кощій Аллі Вікторівні 

на території Краснокутської селищної ради. 

324. Про припинення  права користування земельною ділянкою гр. Кощій Тетяні 

Володимирівні на території Краснокутської селищної ради. 

 

325. Про надання гр. Лобкановій Марині Юріївні у власність земельної ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради. 

326. Про надання гр. Виннику Миколі Івановичу 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 натурі (на місцевості), за адресою: селище Прогрес на 

території Краснокутської селищної ради та надання у власність гр. Паничу Сергію 

Івановичу. 

328. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною 

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

Грищенку Євгену Миколайовичу. 



329. Про внесення змін до рішення XLIII сесії VII  скликання від  02.10.2020 року «Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі у власність громадянці України Назарчук Наталії Іванівні». 

330. Про надання гр. Котелевській Вікторії Володимирівні згоди на викуп земельної 

ділянки за адресою: смт. Краснокутськ вул.Зарічна, 3. 

331. Про надання дозволу гр. Чаговцю Костянтину Васильовичу   на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування банно-прального 

комбінату в межах с.Основинці, вул.Тельмана, 26, на території Краснокутської селищної 

ради. 

332. Про надання дозволу гр. Тімченко Наталії Володимирівні  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 Євгенію Володимировичу 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 Марії Федорівні  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 Наталії Андріївні  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 Ользі Яківні 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 Ользі Анатоліївні  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 Лідії Миколаївні  щодо  виділення в натурі (на 

місцевості)  земельної частки (паю). 

339. Про розгляд заяви гр. В’юника Євгенія Олександровича  щодо надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства. 

340. Про розгляд заяви гр. Коваленка Леоніда Володимировича  щодо надання дозволу на 

розробку проєкту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  для будівництва 

житлового будинку. 

341. Про розгляд заяви гр. Коваленка Леоніда Володимировича  щодо надання дозволу на 

розробку проєкту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого 

селянського господарства. 



342. Про розгляд заяви гр. Коваленко Олени Василівни  щодо надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства. 

343. Про розгляд заяви гр. Коваленка Леоніда Володимировича  щодо надання дозволу на 

розробку проєкту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  для індивідуального 

дачного будівництва. 

344. Про розгляд заяви гр. Коваленку Леоніду Володимировичу  щодо надання дозволу на 

розробку проєкту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва. 

345.  Про розгляд заяви гр. Коваленку Леоніду Володимировичу  щодо надання дозволу на 

розробку проєкту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража. 

346. Про надання дозволу гр. Глітко Ользі Сергіївні  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 Анастасії Дмитрівни щодо надання  дозволу на 

розробку проекту 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 та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою: 

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

Семененко Тетяні Володимирівні, Семененку Івану Вікторовичу, Гавриліній Аллі 

Михайлівні, Семененко Ніні Іванівні. 

349. Про розгляд заяви гр. Круглова Віктора Васильовича  щодо передачі у власність 

земельної частки (паю). 

350. Про надання дозволу гр. Моцик Вікторії Василівнві на розробку проекту землеустрою 

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

особистого селянського господарства. 

351. Про надання дозволу гр. Моцику Віталію Сергійовичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в с. Одрада, Краснокутської селищної ради 

для ведення особистого селянського господарства. 

352. Про надання дозволу гр. Моцик Наталії Петрівні на розробку проекту землеустрою 

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

особистого селянського господарства. 

353. Про надання дозволу гр. Моцику Юрію Віталійовичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в с. Одрада, Краснокутської селищної ради 

для ведення особистого селянського господарства. 

354. Про надання дозволу гр. Моцик Людмилі Іванівні на розробку проекту землеустрою 

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

особистого селянського господарства. 



355. Про надання дозволу гр. Пономаренко Ганні Борисівні на розробку проекту 

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 LXI сесії Краснокутської  селищної ради VII скликання № 

1771- VII від 21.10.2020 р. 

365. Про проведення інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності  в межах смт. Краснокутськ. 

366. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 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 обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання). 

369. Різне: 

- листи Верховної Ради України; 

-  повідомлення про щорічну здачу декларацій депутатами селищної ради. 

 

Краснокутський 

селищний голова                                                                     Ірина КАРАБУТ 


