
 

 
 

Харківська область  

Богодухівський район 

Краснокутська селищна рада 
 

П Р О Т О К О Л  №  10  

Х сесія VІІІ скликання 
 

смт  Краснокутськ 

велика зала засідань селищної ради                                              «14» липня 2021 року   
 

Загальний склад ради –    26 депутатів 

Бере участь у роботі сесії  – 19 депутатів (реєстрація додається) 
 

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

повноважною. 

 

Запрошені та присутні: 
 

Селищний голова – Ірина Карабут, секретар ради – Валентина Овчаренко, заступник 

селищного голови – Сергій Заєць, керуюча справами виконавчого комітету селищної ради – 

Інна Панчішна, начальник фінансового управління - Надія Пісна, начальник відділу освіти, 

молоді та спорту – Тетяна Краля, начальник відділу правового забезпечення – Валерій Саміло, 

директор комунального закладу «Краснокутський центр соціальних служб» - Світлана 

Сургай, директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) – Віта Ткаченко, начальник відділу культури і туризму – Вікторія В’юнник, начальник 

відділу кадрової роботи, з питань організаційно-інформаційного забезпечення та зв’язків з 

громадськістю – Олена Ніколаєнко, начальник відділу житлово-комунального господарства, 

благоустрою, транспорту та екології – Тетяна Кузуб, начальник відділу комунальної власності 

– Наталія Маляренко, головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, 

благоустрою, транспорту та екології – Валентина Гальченко, заступник начальника відділу 

«Центр надання адміністративних послуг» апарату селищної ради – Ірина Митрофанова, 

завідувач сектору містобудування, архітектури та будівництва апарату селищної ради, 

головний архітектор – Ірина Гузенко, начальник служби у справах дітей – Людмила 

Пономаренко, начальник відділу стратегічного розвитку та муніципальних ініціатив  апарату 

селищної ради – Ян Жученко, начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк, головний 

спеціаліст відділу земельних відносин – Інна Фільова, спеціалісти селищної ради, старости 

селищної ради. 
 

Х сесію селищної ради VІІІ скликання відкрила селищний голова Ірина Карабут. 

  

Звучить Державний Гімн України 
 

1. СЛУХАЛИ:  

На розгляд сьогоднішнього засідання Х сесії селищної ради VІІІ скликання винесено           

641 питання. 

Порядок денний: 

 

1 Про затвердження порядку денного Х сесії Краснокутської селищної ради VІІІ скликання 

Доповідає: Краснокутський селищний голова – Ірина Карабут 

2 Про роботу Комунального закладу «Краснокутський центр соціальних служб» 

Краснокутської селищної ради за І півріччя 2021 року 

Доповідає: директор Комунального закладу «Краснокутський центр соціальних служб» 

- Світлана Сургай 

3 Про роботу комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» Краснокутської селищної ради за І півріччя 2021 року 



Доповідає: директор Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Краснокутської селищної ради – Віта Ткаченко 
4 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» зі змінами. 

5 Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади 

керівників комунальних підприємств, організацій, установ, закладів, що належать до 

комунальної власності Краснокутської селищної ради, укладення та розірвання з ними 

контрактів.    

6 Про затвердження Положення про Грамоту Краснокутської селищної ради та Подяку 

Краснокутського селищного голови  

Доповідає: начальник відділу кадрової роботи, з питань організаційно-інформаційного 

забезпечення та зв'язків з громадськістю – Олена Ніколаєнко 

7 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) 

8 Про внесення змін до рішення селищної ради від 22 грудня 2020 року № 65-VІІІ «Про 

бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік» та додатків до нього 

(зі змінами) 

9 Про встановлення ставок місцевих податків та зборів на території Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2022 рік 

10 Про встановлення ставки акцизного податку від реалізації підакцизних товарів на території 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2022 рік  

11 Про внесення змін до Положення про фінансове управління Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області 

Доповідає: начальник фінансового  управління – Надія Пісна 
12 Про затвердження типової угоди про соціальне партнерство 

Доповідає: головний спеціаліст відділу правового забезпечення апарату селищної ради 

– Олена Штунь 

13 Про створення опорного закладу освіти та його філії 

14 Про затвердження Положення про виплату грошової винагороди здобувачам освіти закладів 

освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області 

Доповідає: начальник відділу освіти, молоді та спорту Краснокутської селищної ради – 

Тетяна Краля 
15 Про затвердження кошторисної частини проєктної документації за робочим проєктом 

«Капітальний ремонт дороги по вулиці Новостроєнівській з № 8 по № 38 смт Краснокутськ 

Богодухівського району Харківської області»  

16  Про надання дозволу на розроблення Схеми санітарного очищення населених пунктів 

Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської 

області   

17 Про надання дозволу на розроблення проєктно-кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт системи водопостачання в смт Краснокутськ по провулку Жолобок 

Богодухівського району Харківської області» 

18 Про надання дозволу на розроблення проєктно-кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт системи водопостачання в селищі Водяне Богодухівського району 

Харківської області» 

Доповідає: начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, 

транспорту та екології апарату селищної ради – Тетяна Кузуб 
19 Про створення житлової комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання житлових 

приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб при виконавчому 

комітеті Краснокутської селищної ради 

Доповідає: головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, 

благоустрою, транспорту та екології апарату селищної ради – Валентина Гальченко 

20 Про затвердження туристичного бренду Краснокутської селищної територіальної громади 



21 Про затвердження списку проєктів–переможців громадського бюджету (бюджету участі) 

Краснокутської селищної територіальної громади у 2021 році 

Доповідає: начальник відділу стратегічного розвитку та муніципальних ініціатив  

апарату селищної ради – Ян Жученко 
22 Про передачу чотириповерхової нежитлової будівлі поліклініки та нежитлової будівлі 

топкової   на баланс Краснокутської селищної ради 

Доповідає: начальник відділу комунальної власності апарату селищної ради – Наталія 

Маляренко 
23 Про внесення змін до рішення ІV сесії селищної ради VІІІ скликання  від 26.01.2021 р.            

№ 142-VІІІ «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через 

відділ «Центр надання адміністративних послуг» апарату Краснокутської селищної ради та 

відділені робочі місця адміністраторів відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

апарату Краснокутської селищної ради» 

Доповідає: заступник начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

апарату селищної ради – Ірина Митрофанова 

24 Про затвердження Генерального плану села Козіївка Богодухівського (колишнього 

Краснокутського) району Харківської області 

Доповідає: завідувач сектору містобудування, архітектури та будівництва апарату 

селищної ради, головний архітектор – Ірина Гузенко 

25 Про затвердження протоколу засідання комісії з питань формування пропозицій щодо 

потреби в субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  осіб з їх числа та списку 

дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа віком від 16 до 23 

років, які перебувають на квартирному обліку по Краснокутській селищній раді» 

 Доповідає: начальник служби у справах дітей – Людмила Пономаренко  

26 Про встановлення технічних засобів регулювання (організації) дорожнього руху 

Доповідає: начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, 

транспорту та екології апарату селищної ради – Тетяна Кузуб 
27 Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок, на яких розташовані 

об’єкти нерухомого майна, які є власністю громадян, фізичних та юридичних осіб на 

території Краснокутської селищної ради. 

28 Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності.  

29 Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок комунальної 

власності, на яких відсутні об’єкти нерухомого майна на території Краснокутської 

територіальної громади 

30 Про надання дозволу гр. Тищенку Г.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул. 

Вуглова, 11, на території Краснокутської селищної ради.         

31 Про надання дозволу гр. Бондарю М.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт 

Краснокутськ, пров.Береговий на території Краснокутської селищної ради.         

32 Про надання дозволу гр. Підбуцькій Т.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул. 

Дружби, 11, на території Краснокутської селищної ради.         

33 Про надання дозволу гр. Кучеренко І.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул. 

Малинова на території Краснокутської селищної ради.         

34 Про надання дозволу гр. Желновачу І.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул. 

Богодухівська, 40, на території Краснокутської селищної ради.         

35 Про надання дозволу гр. В’юнник Г.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул. 



Комишанська, 4, на території Краснокутської селищної ради.         

36 Про надання дозволу гр. В’юнник М.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул. 

Комишанська, 17, на території Краснокутської селищної ради.         

37 Про надання дозволу гр. Буцькій Ю.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул. 

Коломацька, 12, на території Краснокутської селищної ради.         

38 Про надання дозволу гр. Любимській Н.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Мурафа, вул. Ярославська, 8, на території Краснокутської селищної ради.         

39 Про надання дозволу гр. Трушику С.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

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

на території Краснокутської селищної ради. 

40 Про надання дозволу гр. Кухарцю Р.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Ковалівка на 

території Краснокутської селищної ради.         

41 Про надання дозволу гр. Скляр Н.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, 

пров.Першотравневий на території Краснокутської селищної ради.         

42 Про надання дозволу гр. Чайці М.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Карайкозівка, 

вул. Шевченка, 1/а, на території Краснокутської селищної ради. 

43 Про надання дозволу гр. Ширині О.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт 

Краснокутськ, вул.Заводська на території Краснокутської селищної ради. 

44 Про надання дозволу гр. Говтві Г.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, 

вул. Центральна, 130, на території Краснокутської селищної ради. 

45 Про надання дозволу гр. Кравченко Л.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, 

пров.Перемоги, 12, на території Краснокутської селищної ради. 

46 Про надання дозволу гр. Ножці А.Ф. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, 

пров.Новоселівський, 20, на території Краснокутської селищної ради 

47 Про надання дозволу гр. Бобрицькій Р.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Городнє, вул. 

Тищенка, 6, на території Краснокутської селищної ради 

48 Про надання дозволу гр. Тимошенку С.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Козіївка, вул. Горького, 5, на території Краснокутської селищної ради. 

49 Про надання дозволу гр. Борщову М.Ф. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

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

на території Краснокутської селищної ради. 

50 Про надання дозволу гр. Бровко С.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с-ща Водяне, 

вул. Московська, 22, на території Краснокутської селищної ради. 

51 Про надання дозволу гр. Ткаченко В.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Степанівка, 

вул. 8-го Березня на території Краснокутської селищної ради. 

52 Про надання дозволу гр. Таран К.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

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

на території Краснокутської селищної ради. 

53 Про надання дозволу гр. Андрусенко О.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Пархомівка на території Краснокутської селищної ради. 



54 Про надання дозволу гр. Мирошник К.П. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Олексіївка, 

вул.Молодіжна, 2, на території Краснокутської селищної ради. 

55 Про надання дозволу гр. Барановській І.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Олексіївка, вул. Московська на території Краснокутської селищної ради. 

56 Про надання дозволу гр. Скляр Н.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт 

Костянтинівка, вул.Новоселівська, 3,  на території Краснокутської селищної ради. 

57 Про надання дозволу гр. Стрижак В.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Слобідка, 

вул.Ярівська, 8, на території Краснокутської селищної ради. 

58 Про надання дозволу гр. Комар О.Б. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Слобідка, 

вул.Світла, 10, на території Краснокутської селищної ради. 

59 Про надання дозволу гр. Гірко О.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Слобідка, 

вул.Світла, 14, на території Краснокутської селищної ради. 

60 Про надання дозволу гр. Гончаровій А.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Любівка, 

вул.Першотравнева на території Краснокутської селищної ради. 

61 Про надання дозволу гр. Бондарю В.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Степанівка на 

території Краснокутської селищної ради. 

62 Про надання дозволу гр. Охмат Н.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Качалівка, 

вул.Шевченка, 15, на території Краснокутської селищної ради. 

63 Про надання дозволу гр. Назаренко В.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Слобідка, 

вул.Чкалова, 29, на території Краснокутської селищної ради. 

64 Про надання дозволу гр. Собку В.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Рябоконеве, 

вул.Центральна, 7, на території Краснокутської селищної ради. 

65 Про надання дозволу гр. Буцькій Н.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул. 

Харківська, 51, на території Краснокутської селищної ради. 

66 Про надання дозволу гр. Павліку О.П. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт 

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

67 Про надання дозволу гр. Ульяненко О.Ю. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за адресою: смт Костянтинівка, вул.Шевченка, 1. 

68 Про надання дозволу гр. Ульяненко О.Ю. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах смт Костянтинівка, 

вул. Горького, 2, на території Краснокутської селищної ради. 

69 Про надання дозволу гр. Продану О.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Качалівка на 

території Краснокутської селищної ради. 

70 Про надання дозволу гр. Литвиненко Н.Ф. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Колонтаїв, пров. Маршала Жукова, 10, на території Краснокутської селищної ради. 

71 Про надання дозволу гр.Івановій З.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт 

Краснокутськ, вул.Шкільна, 36, на території Краснокутської селищної ради. 



72 Про надання дозволу гр. Ващенку О.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Качалівка на 

території Краснокутської селищної ради. 

73 Про надання дозволу гр. Гришку Г.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах смт Краснокутськ, пров.Дачний, 

16, на території Краснокутської селищної ради. 

74 Про надання дозволу гр. Горбань Є.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Любівка, 

вул.Першотравнева, 2, на території Краснокутської селищної ради. 

75 Про надання дозволу гр. Гернешій О.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах смт 

Краснокутськ, вул.Шевченка, 6, на території Краснокутської селищної ради. 

76 Про надання дозволу гр. Петренку В.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Ковалівка, 

вул.Польова, 4, на території Краснокутської селищної ради. 

77 Про надання дозволу гр. Макогоненку Ю.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

смт Краснокутськ, вул.Миру, 393, на території Краснокутської селищної ради. 

78 Про надання дозволу гр. Підбуцькому О.А. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Основинці, вул.Польова, 14, на території Краснокутської селищної ради. 

79 Про надання дозволу гр. Собку І.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Колонтаїв, 

вул.Чайковського на території Краснокутської селищної ради. 

80 Про надання дозволу гр. Звенигородській О.Н. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Ковалівка, вул.Урожайна, 67, на території Краснокутської селищної ради. 

81 Про надання дозволу гр. Фоменко О.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Слобідка, 

вул.Світла, 21, на території Краснокутської селищної ради. 

82 Про надання дозволу гр. Стешенко Н.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Степанівка, 

вул.Польова, 18, на території Краснокутської селищної ради. 

83 Про надання дозволу гр. Стешенку С.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Степанівка, 

вул. 8-го Березня на території Краснокутської селищної ради. 

84 Про надання дозволу гр. Жученко Н.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Козіївка, 

вул.Садова на території Краснокутської селищної ради. 

85 Про надання дозволу гр. Максименко Ю.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

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

86 Про надання дозволу гр. Балдич Н.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, 

вул.Староодесянська, 17, на території Краснокутської селищної ради. 

87 Про надання дозволу гр. Балдичу М.П. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Козіївка, 

вул.Першотравнева, 3, на території Краснокутської селищної ради. 

88 Про надання дозволу гр. Рудю О.П. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Козіївка, 

вул.Пугачова, 13, на території Краснокутської селищної ради. 

89 Про надання дозволу гр. Суботі М.П. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: с.Мурафа, вул.Поштова, 9, на території Краснокутської 

селищної ради. 



90 Про надання дозволу гр. Горбуновій О.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Китченківка, вул.Шкільна, 26, на території Краснокутської селищної ради. 

91 Про надання дозволу гр. Дрижаногу Б.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Мурафа, 

вул.Харківська на території Краснокутської селищної ради. 

92 Про надання дозволу гр. Дейнеці В.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Мурафа, 

вул.Пугачова на території Краснокутської селищної ради. 

93 Про надання дозволу гр. В’юннику В.Д. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Мурафа, 

вул.Центральна, 172, на території Краснокутської селищної ради. 

94 Про надання дозволу гр. Меріновій Л.П. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Мурафа, 

вул.Поштова на території Краснокутської селищної ради. 

95 Про надання дозволу гр. Меріновій Л.П. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: с.Мурафа, вул.Поштова, 9а, на території Краснокутської 

селищної ради. 

96 Про надання дозволу гр. Рябченку В.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Мурафа, 

вул.Олександрівська, 19, на території Краснокутської селищної ради. 

97 Про надання дозволу гр. Китченку В.Г. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Мурафа, 

вул.Олександрівська, 17, на території Краснокутської селищної ради. 

98 Про надання дозволу гр. Шамаєвій Н.П. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Мурафа, 

вул.Перемоги на території Краснокутської селищної ради. 

99 Про надання дозволу гр. Потапчуку М.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Мурафа, 

вул.Дружби, 10, на території Краснокутської селищної ради. 

100 Про надання дозволу гр. Суботі Т.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мирне, 

вул.Першотравнева, 22, на території Краснокутської селищної ради. 

101 Про надання дозволу гр. Скрипнику А.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Козіївка, 

вул.Сороківська, 62, на території Краснокутської селищної ради. 

102 Про надання дозволу гр. Торянику В.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Качалівка, 

вул.Першотравнева, 34, на території Краснокутської селищної ради. 

103 Про надання дозволу гр. Момот Т.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Козіївка, 

вул.Миру, 36, на території Краснокутської селищної ради. 

104 Про надання дозволу гр. Юрченко А.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Любівка, 

вул.Слобожанська, 173, на території Краснокутської селищної ради. 

105 Про надання дозволу гр. Момот Н.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Козіївка, 

вул.Садова, 46, на території Краснокутської селищної ради. 

106 Про надання дозволу гр. Небожиній В.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Любівка, 

вул.Пушкіна, 5, на території Краснокутської селищної ради. 

107 Про надання дозволу гр. Перепелиці В.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Любівка, 

вул.Першотравнева на території Краснокутської селищної ради. 



108 Про надання дозволу гр. Тріщенку П.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Каплунівка, 

вул.Берегова, 15, на території Краснокутської селищної ради. 

109 Про надання дозволу гр. Казаковій М.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Колонтаїв, 

вул.Садова, 11, на території Краснокутської селищної ради. 

110 Про надання дозволу гр. Стороженку О.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Городнє, вул.Гагаріна на території Краснокутської селищної ради. 

111 Про надання дозволу гр. Тріщенко Н.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Каплунівка, 

вул.Берегова на території Краснокутської селищної ради. 

112 Про надання дозволу гр. Бобрицькому С.С. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Городнє, вул.Гагаріна на території Краснокутської селищної ради. 

113 Про надання дозволу гр. В’юннику В.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Качалівка, 

вул.Сидорова, 2, на території Краснокутської селищної ради. 

114 Про надання дозволу гр. Дроняку М.Д. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Степанівка, 

вул.Польова, 10, на території Краснокутської селищної ради. 

115 Про надання дозволу гр. Масенку О.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Пархомівка, 

вул. Іванівка, 104, на території Краснокутської селищної ради. 

116 Про надання дозволу гр. Денисенко Л.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

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

на території Краснокутської селищної ради. 

117 Про надання дозволу гр. Чернишову С.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах  

с-ща Водяне, пров.Московський, 5, на території Краснокутської селищної ради. 

118 Про надання дозволу гр. Білик Л.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с-ща Водяне 

на території Краснокутської селищної ради. 

119 Про надання дозволу гр. Івахненку В.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Бідило, 

вул.Новоселівська, 18, на території Краснокутської селищної ради. 

120 Про надання дозволу гр. Дейнеці О.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Мурафа, 

вул.Весняна, 28, на території Краснокутської селищної ради. 

121 Про надання дозволу гр. Федоренку Ю.П. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Ходунаївка, вул.Харківська, 12, на території Краснокутської селищної ради. 

122 Про надання дозволу гр. Солонецькому В.І. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Карайкозівка на території Краснокутської селищної ради. 

123 Про надання дозволу гр. Солонецькій О.Ю. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Карайкозівка на території Краснокутської селищної ради. 

124 Про надання дозволу гр. Семененко Н.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Ковалівка, 

вул.Урожайна на території Краснокутської селищної ради. 

125 Про надання дозволу гр. Рашевській Л.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Колонтаїв на 

території Краснокутської селищної ради. 



126 Про надання дозволу гр. Ганус В.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Слобідка, 

вул.Підлісна,13, на території Краснокутської селищної ради. 

127 Про надання дозволу гр. Скляру О.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах смт 

Краснокутськ, вул Затишна на території Краснокутської селищної ради. 

128 Про надання дозволу гр. Поліщуку В.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Березівка на 

території Краснокутської селищної ради. 

129 Про надання дозволу гр. Рашевському О.С. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Колонтаїв, вул.Центральна на території Краснокутської селищної ради. 

130 Про надання дозволу гр. Рашевському С.І. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Колонтаїв на території Краснокутської селищної ради. 

131 Про надання дозволу гр. Конвісаровій К.А. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Чернещина, вул.Берегова, 56, на території Краснокутської селищної ради. 

132 Про надання дозволу гр. Білашовій Л.П. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах смт 

Краснокутськ вул.Заводська, 9, на території Краснокутської селищної ради. 

133 Про надання дозволу гр. Сотніковій В.Ф. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: с.Мурафа, вул.Поштова, 8а. 

134 Про надання дозволу гр. Батовському О.О. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за адресою: смт Краснокутськ, вул.Шкільна, 31. 

135 Про надання дозволу гр. Батовському О.О. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

смт Краснокутськ, вул.Шкільна, 31 на території Краснокутської селищної ради. 

136 Про надання дозволу гр. Туманцовій І.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: с.Качалівка, вул.Китченка, 68. 

137 Про надання дозволу гр. Скляр Н.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: смт Костянтинівка, вул.Новоселівська, 3. 

138 Про надання дозволу гр. Стешенко Н.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: с.Степанівка, вул.Польова, 18. 

139 Про надання дозволу гр. Стешенку С.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: с.Степанівка, вул. 8-го Березня. 

140 Про надання дозволу гр. Соколовському О.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за адресою: с.Козіївка, вул. Шевченка, 45. 

141 Про надання дозволу гр. Юхно Н.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: с.Мурафа, вул.Комишанська, 1. 

142 Про надання дозволу гр. Кащенко Н.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: смт Краснокутськ, вул.Вигінчанська. 

143 Про надання дозволу гр. Чайці М.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: с.Карайкозівка, вул.Шевченка, 1/а. 



144 Про надання дозволу гр. Струнцю Р.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: с-ще Оленівське, вул.Сіра. 

145 Про надання дозволу гр. Галушці З.Г. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Рябоконеве, 

вул.Яблунева, 28, на території Краснокутської селищної ради. 

146 Про надання дозволу гр. Мельнику Н.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Ковалівка на 

території Краснокутської селищної ради. 

147 Про надання дозволу гр. Авдюсі Т.К. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Карайкозівка, вул.Лісова на території Краснокутської селищної ради. 

148 Про надання дозволу гр. Богданову І.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

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

на території Краснокутської селищної ради. 

149 Про надання дозволу гр. Чаюну С.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: с.Сонцедарівка, вул.Гагаріна, 6. 

150 Про надання дозволу гр. Онищенку С.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: с-ще Водяне, вул.Московська, 55. 

151 Про надання дозволу гр. Поляшенко І.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, вул. 

Староодесянська, 19, на території Краснокутської селищної ради. 

152 Про надання дозволу гр. Борщову М.Ф. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: с.Пархомівка, вул.Кутузова, 36. 

153 Про надання дозволу гр. Чернишову С.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за адресою: с-ще Водяне, пров. 2-й Московський, 5. 

154 Про надання дозволу гр. Германовському О.І. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах с.В’язова  на 

території Краснокутської селищної ради. 

155 Про надання дозволу гр. Підбуцькому Д.О. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Мурафа, вул.Спортивна на території Краснокутської селищної ради. 

156 Про надання дозволу гр. В’юннику О.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул. 

Комишанська на території Краснокутської селищної ради 

157 Про надання дозволу гр. Семененко В.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул. 

Комишанська, 13, на території Краснокутської селищної ради 

158 Про надання дозволу гр. Бідило І.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, 

вул.Садова на території Краснокутської селищної ради 

159 Про надання дозволу гр. В’юнник Є.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул. 

Комишанська на території Краснокутської селищної ради 

160 Про надання дозволу гр. Горбенку О.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул. 

Центральна на території Краснокутської селищної ради 

161 Про надання дозволу гр. Цюпці О.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мирне, вул. 

Лугова на території Краснокутської селищної ради 



162 Про надання дозволу гр. Чепелеву Д.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: с.Колонтаїв, вул. Набережна, 5  

163 Про надання дозволу гр. Русаковій Л.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Слобідка, 

вул.Світла, 46, на території Краснокутської селищної ради 

164 Про надання дозволу гр. Носовській В.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Слобідка, вул.Світла, 45, на території Краснокутської селищної ради 

165 Про надання дозволу гр. Овечці В.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, 

вул.Центральна на території Краснокутської селищної ради 

166 Про надання дозволу гр. Жадан А.Г. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Ковалівка на 

території Краснокутської селищної ради 

167 Про надання дозволу гр. Бровку О.Г. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Рябоконеве, 

вул.Нова на території Краснокутської селищної ради 

168 Про надання дозволу гр. Дяценку Г.Г. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах                         

с.Хутірське на території Краснокутської селищної ради 

169 Про надання дозволу гр. В’юник О.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Качалівка на 

території Краснокутської селищної ради 

170 Про надання дозволу гр. Лисенку В.Ю. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

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

на території Краснокутської селищної ради 

171 Про надання дозволу гр. Кушнеруку С.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.В’язова, 

вул.Миру, 20, на території Краснокутської селищної ради 

172 Про надання дозволу гр. Дрозду К.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами населених пунків Краснокутської селищної ради для ведення 

особистого селянського господарства  

173 Про надання дозволу гр. Скибі С.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, вул. 

Перемоги, 43, на території Краснокутської селищної ради 

174 Про надання дозволу гр. Безкоровайній І.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

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

175 Про надання дозволу гр. Івановій Г.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

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

на території Краснокутської селищної ради 

176 Про надання дозволу гр. Капустніну В.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

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

на території Краснокутської селищної ради 

177 Про надання дозволу гр. Прижеславській Н.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Карайкозівка на території Краснокутської селищної ради 

178 Про надання дозволу гр. Іванову К.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

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

на території Краснокутської селищної ради 

179 Про надання дозволу гр. Бобонцю М.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

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

на території Краснокутської селищної ради. 



180 Про надання дозволу гр. Власенко О.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

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

на території Краснокутської селищної ради. 

181 Про надання дозволу гр. Кушнерук О.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.В’язова на 

території Краснокутської селищної ради. 

182 Про надання дозволу гр. Полежаці А.Г. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.В’язова, вул. 

Вишнева, 27, на території Краснокутської селищної ради 

183 Про надання дозволу гр. Шевченку Є.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с.Чернещина, пров.Кленовий, 32, для ведення особистого селянського 

господарства 

184 Про надання дозволу гр. Теличко О.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул. 

Харитоненка на території Краснокутської селищної ради 

185 Про надання дозволу гр. Якубович Л.Г. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа вул. 

Вигінчанська на території Краснокутської селищної ради 

186 Про надання дозволу гр. Желновач К.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул. 

Лисенка на території Краснокутської селищної ради 

187 Про надання дозволу гр. Грищенко В.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул. 

Лісна, 2, на території Краснокутської селищної ради 

188 Про надання дозволу гр. Поповій В.Є. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Слобідка, 

вул.Світла, 47, на території Краснокутської селищної ради 

189 Про надання дозволу гр. Момоту Ю.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, вул. 

Головченка, 9, на території Краснокутської селищної ради 

190 Про надання дозволу гр. Дмитрук В.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, 

вул.Центральна, 128, на території Краснокутської селищної ради 

191 Про надання дозволу гр. Сидорчуку М.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Ковалівка на 

території Краснокутської селищної ради 

192 Про надання дозволу гр. Поповій А.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Слобідка, 

вул.Світла, 50, на території Краснокутської селищної ради 

193 Про надання дозволу гр. Савченко А.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою:  смт Краснокутськ, вул.Дачна 

194 Про надання дозволу гр. Коваль І.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт 

Краснокутськ, вул. Бориса Зголи, 62, на території Краснокутської селищної ради 

195 Про надання дозволу гр. Музиці С.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Степанівка, 

вул.Бабаченка, 25, на території Краснокутської селищної ради 

196 Про надання дозволу гр. Чубирку С.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт 

Краснокутськ, вул.Заводська на території Краснокутської селищної ради 

197 Про надання дозволу гр. Стельмахову С.С. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Любівка, вул.Шевченка, 8, на території Краснокутської селищної ради 



198 Про надання дозволу гр. Савченку В.Б. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Ситники на 

території Краснокутської селищної ради 

199 Про надання дозволу гр. Власенко Н.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, 

пров.Кузнечний на території Краснокутської селищної ради 

200 Про надання дозволу гр. В’юнник Т.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, вул. 

Сороківська, 54, на території Краснокутської селищної ради 

201 Про надання дозволу гр. Яременку О.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, вул. 

Новоселівська, 55, на території Краснокутської селищної ради 

202 Про надання дозволу гр. Працебуді В.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Каплунівка, 

вул.Морозова, 12, на території Краснокутської селищної ради 

203 Про надання дозволу гр. Сєрій Р.Г. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Любівка, вул. 

Першотравнева, 32, на території Краснокутської селищної ради 

204 Про надання дозволу гр. Гришко Л.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

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

на території Краснокутської селищної ради 

205 Про надання дозволу гр. Шейко В.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, 

вул.Підгорна на території Краснокутської селищної ради 

206 Про надання дозволу гр. Гавришу А.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул. 

Весняна, 56, на території Краснокутської селищної ради 

207 Про надання дозволу гр. Міщенко І.Л. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул. 

Спортивна, 26, на території Краснокутської селищної ради 

208 Про надання дозволу гр. В’юннику М.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул. 

Спортивна, 22, на території Краснокутської селищної ради 

209 Про надання дозволу гр. Мальку М.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул. 

Богодухівська на території Краснокутської селищної ради 

210 Про надання дозволу гр. Глушку В.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Ситники на 

території Краснокутської селищної ради 

211 Про надання дозволу гр. Туманцову В.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт 

Краснокутськ на території Краснокутської селищної ради 

212 Про надання дозволу громадянам на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі-складу за межами смт 

Краснокутськ, вул.Новостроєнівська, 53/12, на території Краснокутської селищної ради 

213 Про надання дозволу гр. Солонецькому І.І. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за адресою: смт Краснокутськ, пров.Весняний. 

214 Про надання дозволу гр. Солов’ю В.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах с.Козіївка, вул.Мічуріна, 2А, на 

території Краснокутської селищної ради 

215 Про надання дозволу гр. Дячуку О.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах с.Козіївка, пров.Кузнечний на 

території Краснокутської селищної ради 



216 Про надання дозволу гр. Марющенко В.С. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах с.Вязова, вул. 

Молодіжна, 25, на території Краснокутської селищної ради 

217 Про розгляд заяви гр. Богомол О.В. про надання дозволу на  розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва на території 

Краснокутської селищної ради. 

218 Про надання дозволу гр. Мясніченко Л.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за адресою: смт Краснокутськ, вул.Перемоги, 12-б/7. 

219 Про надання дозволу гр. Тимошенко Т.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за адресою: смт Краснокутськ, вул.Перемоги, 11-а/13. 

220 Про надання дозволу гр. Грищенку Р.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: смт Краснокутськ, пров.Поштовий. 

221 Про надання дозволу гр. Панченко Д.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: смт Краснокутськ, пров.Поштовий. 

222 Про надання дозволу гр. Мухіній К.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: смт Краснокутськ, пров.Поштовий 

223 Про надання дозволу гр. Грищенку Є.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: смт Краснокутськ, пров.Поштовий 

224 Про надання дозволу гр. Лащенку В.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража за адресою: смт Краснокутськ, 

вул.Базарна 

225 Про надання дозволу гр. Гузенко І.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража за адресою: смт Краснокутськ, 

вул.Базарна 

226 Про надання гр. Тарану О.О. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

за адресою: вул.Ставкова, 8, с.Пархомівка, Богодухівського району Харківської області    

227 Про надання гр. Цовмі О.Р. у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

вул.Миру, 273, смт Краснокутськ, Богодухівського району Харківської області    

228 Про надання гр. Осідзе К.Е. у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. 

Центральна, 28, с.Каплунівка, Богодухівського району Харківської області    

229 Про надання гр. Свистун О.М. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

за адресою: вул.Черемушна, 33, с.Олексіївка, Богодухівського району Харківської області    

230 Про надання гр. Колпаковій О.В. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

за адресою: вул.Охтирська, 148, смт Краснокутськ, Богодухівського району Харківської 

області    

231 Про надання гр. Грищенку О.П. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

за адресою: вул.Лісна, 19, с.Мурафа, Богодухівського району Харківської області    

232 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. Волковій З.М.  

233 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. Золотаренко Т.Я.  

234 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. Лукіну С.М.  

235 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. Погорєловій С.В.  



236 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. Горяіновій Н.В.  

237 Про надання гр. Кіцці О.М. у власність земельних ділянок для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради.  

238 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. Баглаю О.С.  

239 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. Юрченку О.І.  

240 Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки (паю) гр. Гуренко Н.Г. 

241 Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки (паю) гр. Борисову О.Г. 

242 Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки (паю) гр. Ткачук К.М. 

243 Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки (паю) гр. Ткачуку С.В. 

244 Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки (паю) гр. Багдасарян О.В. 

245 Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки (паю) гр. Фаніній Л.М. 

246 Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки (паю) гр. Фаніній Л.М. 

247 Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки (паю) гр. Фаніній Л.М. 

248 Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки (паю) гр. Фаніній Л.М. 

249 Про надання гр. Різаку І.К. у власність земельних ділянок для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради.  

250 Про надання дозволу гр. Рябоконю О.П. на розробку технічної документації із землеустрою 

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

оформлення права власності.  

251 Про надання дозволу гр. Собко С.П. на розробку технічної документації із землеустрою 

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

оформлення права власності.  

252 Про надання дозволу гр. Оляніну Г.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської селищної ради для ведення 

особистого селянського господарства.  

253 Про надання дозволу гр. Лисенку С.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської селищної ради для ведення 

особистого селянського господарства.   

254 Про надання дозволу гр. Вишняку В.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської селищної ради для ведення 

особистого селянського господарства.   

255 Про надання дозволу гр. Торянику О.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської селищної ради для ведення 

особистого селянського господарства.   

256 Про надання дозволу гр. Адамцю О.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської селищної ради для ведення 

особистого селянського господарства.   

257 Про надання дозволу гр. Гридинському С.Є. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами 

населених пунктів на території Краснокутської селищної ради.   

258 Про надання дозволу гр. Підбуцькій Н.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської селищної ради для ведення 

особистого селянського господарства.   



259 Про надання дозволу гр. Ручці С.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської селищної ради для ведення 

особистого селянського господарства.   

260 Про надання дозволу гр. Сєлєгєю А.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населених 

пунктів на території Краснокутської селищної ради.   

261 Про надання дозволу гр. Лукавенко К.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населених 

пунктів на території Краснокутської селищної ради.   

262 Про надання дозволу гр. Дядик М.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населених 

пунктів на території Краснокутської селищної ради.   

263 Про надання дозволу гр. Василенкку О.О. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами 

населених пунктів на території Краснокутської селищної ради.   

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

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населених 

пунктів на території Краснокутської селищної ради   

265 Про надання дозволу гр. Котелевській Т.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами 

населених пунктів на території Краснокутської селищної ради.   

266 Про надання дозволу гр. Кірєєвій Н.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населених 

пунктів на території Краснокутської селищної ради.   

267 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Приовражна, 7, на території 

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

268 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її  увласність гр. Жушману А.В. 

269 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

270 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Степанівка, вул.Бабаченка, 28, на території 

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

271 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

272 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Рандава на території Краснокутської 

селищної ради та надання її  увласність гр. Лебідю В.І. 

273 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Рандава на території Краснокутської 

селищної ради та надання її  увласність гр. В’юннику Є.О. 

274 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Рандава на території Краснокутської 

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

275 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Рандава на території Краснокутської 

селищної ради та надання її  у власність гр. Цовмі Д.П 

276 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с. Рандава, на території Краснокутської 

селищної ради та надання її  у власність гр. Цовмі Н.М. 



277 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Рандава на території Краснокутської 

селищної ради та надання її  у власність гр. Павлович Д.Г. 

278 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Пархомівка, вул.Іванівка, 78, на території 

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

279 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах смт Костянтинівка, вул.Кожушко, 30, на території 

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

280 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: смт 

Костянтинівка, вул.Кожушко, 30, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у 

власність гр. Гришку П.С. 

281 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Центральна, 81, на 

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

282 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: смт 

Краснокутськ, вул. Шкільна, 38, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у 

власність гр. Желновачу О.В. 

283 Про затвердження проєкту 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. Ковризі М.М. 

284 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Китченківка, вул.Шкільна, 14, на території 

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

285 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: смт 

Краснокутськ, вул.Миру, 399, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у 

власність гр. Єрмаку О.А. 

286 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Зубівка, вул.Тихонова, 19, на території 

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

287 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Любівка, вул. Миколи Сургая, 5, на 

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

288 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Китченківка, вул.Центральна, 17, на 

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

289 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Китченківка, вул.Центральна, 62, на 

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

290 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: 

с.Китченківка, вул.Центральна, 3, на території Краснокутської селищної ради та надання її  

у власність гр. Крупі В.А. 

291 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Центральна, 6, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  увласність гр. Івахненку В.О. 

292 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Першотравнева, 18, на 

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

293 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

десантної дивізії, 18, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність  



гр. Воробйову Л.В. 

294 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Фіньку С.А. 

295 Про затвердження проєкту 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. Крещуку О.О. 

296 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с-ща Ковалівське, вул. Віри Скотар, 76, на 

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

297 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Ковальчуківка, вул.Степова, 47, на території 

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

298 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Китченківка, вул.Центральна, 45, на 

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

299 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Олексіївка, вул.Московська на території 

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

300 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Любівка, вул. Миколи Сургая, 3, на 

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

301 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Новоселівська, 22, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Гусейновій Е.Т. 

302 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Мирне, вул.Вишнева, 14 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Суботі С.С. 

303 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

304 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель 

житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та із земель запасу комунальної 

власності сільськогосподарського призначення (рілля) для ведення особистого селянського 

господарства розташованих в межах с.Ходунаївка, вул.Харківська, 56, на території 

Краснокутської селищної ради та надання їх у власність гр. Кажанову О.С. 

305 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, пров.Луговий, 5, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Буртиці Д.С. 

306 Про затвердження проєкту 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. Шевченко Н.В. 

307 Про затвердження проєкту 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. Трушу Ю.О. 

308 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Берегова, 26, на території 

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

309 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель запасу 

житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої в межах с.Колонтаїв, 

вул.Центральна, 79, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Шейко Н.І. 



310 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Кутузова, 3, на території 

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

311 Про затвердження проєкту 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. Молчановій Т.Б. 

312 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Буцькому С.Г. 

313 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Калинова, 46, на території 

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

314 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Зернова, 29, на території 

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

315 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

316 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

317 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах с-ща Оленівське, вул.Сіра на території Краснокутської 

селищної ради та надання її  у власність гр. Рязанцевій Ю.М. 

318 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

319 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, вул.Партизанська, 41, на 

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

320 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

321 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах смт Костянтинівка, вул.Хитрунівська,13, на території 

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

322 Про затвердження проєкту 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. Гончаровій М.Л. 

323 Про затвердження проєкту 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. Фалькинштейн Г.О. 

324 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Олексіївка, вул.Московська на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Чуженкову С.М. 

325 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Степанівка на території Краснокутської 

селищної ради та надання її  у власність гр. Яременку В.С. 

326 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Слобідка, вул.Світла, 60, на території 

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

327 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Слобідка на території Краснокутської 

селищної ради та надання її  у власність гр. Настишиній О.Л. 



328 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Любівка, вул. Миколи Сургая на території 

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

329 Про затвердження проєкту 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. Алєкберовій М.З. 

330 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Центральна, 162, на території 

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

331 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Юхну С.М. 

332 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Качалівка, вул.Червона, 4, на території 

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

333 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

334 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Каплунівка, вул.Шевченка, 15, на території 

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

335 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

336 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

337 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, вул.Савинська, 9, на 

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

338 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Китченківка, вул.Центральна, 67, на 

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

339 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Зубівка, вул.Тихонова, 13, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Ситник Є.М. 

340 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, вул. Першотравнева, 9, на території 

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

341 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Чехова, 7, на території 

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

342 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Бондаренку Л.О. 

343 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Цовмі Т.В. 

344 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Пархомівка, вул.Кутузова, 10, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Пелиху М.М. 

345 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Гірська, 3, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Руденку І.Ю. 



346 Про затвердження проєкту 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. Лащенку В.В. 

347 Про затвердження проєкту 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. Яхно О.Є. 

348 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Хитрунівська, 34, на 

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

349 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Центральна, 210, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Келеберді Г.Б. 

350 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та   для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Любівка, вул.Слобожанська, 132, на 

території Краснокутської селищної ради та надання їх у власність гр. Суровикіній В.Г. 

351 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Сагачко Ю.М. 

352 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Центральна, 78-к, на 

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

353 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Зубівка, вул.Тихонова, 18/1, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Пасічник Т.І. 

354 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Зубівка, вул.Тихонова, 22, на території 

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

355 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Чернещина, пров.Кленовий, 1, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Боряку В.Е. 

356 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Горстці В.Г. 

357 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Олексіївка на території Краснокутської 

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

358 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Березівка, вул.Лісова, 17, на території 

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

359 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража в межах смт Краснокутськ, пров.Каштановий на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. В’юннику Є.О. 

360 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ на території Краснокутської 

селищної ради та надання її  у власність гр. Гур’янову А.О. 

361 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Шевченка, 25, на території 

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

362 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Горького, 39, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Березному М.М. 

363 Про затвердження проєкту 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. Власенко Т.І. 



364 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Китченківка, вул.Шкільна, 13, на території 

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

365 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с-ща Оленівське, вул.Сіра на території 

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

366 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

367 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Набережна, 4, на території 

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

368 Про затвердження проєкту 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. Андрущенко О.В. 

369 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Одрада на території Краснокутської 

селищної ради та надання її  у власність гр. Пономаренко Г.Б. 

370 Про затвердження проєкту 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. Густенко Т.Я. 

371 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Кузнечна, 12-а, на 

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

372 Про затвердження проєкту 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. Лисокон Л.В. 

373 Про затвердження проєкту 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. Пономаренко А.П. 

374 Про затвердження проєкту 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. Ганусу В.В. 

375 Про затвердження проєкту 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. Єресько Н.І. 

376 Про затвердження проєкту 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. Гончарову О.М. 

377 Про затвердження проєкту 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. Орос І.А. 

378 Про затвердження проєкту 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. Іскрижицькому С.В. 

379 Про затвердження проєкту 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. Незамай О.І. 

380 Про затвердження проєкту 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. Казаковій Л.О. 

381 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв на території Краснокутської 

селищної ради та надання її  у власність гр. Жадан Н.Ф. 



382 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

селищної ради та надання її  у власність гр. Герасимику М.В. 

383 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, пров.Тракористів (за №3) 

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

384 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Олексіївка на території Краснокутської 

селищної ради та надання її  у власність гр. Свистуну Ю.М. 

385 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Ковалівка, вул.Степова, 13, на території 

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

386 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Шевцову Є.М. 

387 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Мирне, вул.Центральна, 46, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Шевцовій М.М. 

388 Про затвердження проєкту 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. Харченко Р.В. 

389 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Котелевка, вул.Підгірна на території 

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

390 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Котелевка, вул.Підгірна на території 

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

391 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, вул.Охтирська на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Горбалінському С.М. 

392 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Миру, 27, на території 

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

393 Про затвердження проєкту 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. Булиженко О.Л. 

394 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Борисенку Ю.Л. 

395 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Ковалівка, вул.Польова, 32, на території 

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

396 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Одрада на території Краснокутської 

селищної ради та надання її  у власність гр. Салюк Н.С. 

397 Про затвердження проєкту 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. Нікітенку М.П. 

398 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

399 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Кусторянська, 8, на території 

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



400 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

401 Про затвердження проєкту 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 І.В. 

402 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, вул.Савинська, 5, на 

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

403 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Любівка, вул.Слобожанська, 127, на 

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

404 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Китченківка, вул.Шкільна, 15, на території 

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

405 Про затвердження проєкту 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. Булиженку В.О. 

406 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Чернещина, пров.Кленовий, 28, на території 

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

407 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Центральна, 106, на території 

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

408 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Таранівка, 14, на території 

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

409 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Повстянка, 32, на території 

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

410 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Повстянка, 4, на території 

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

411 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с-ща Ковалівське, вул. Віри Скотар, 72, на 

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

412 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с-ща Ковалівське, вул. Віри Скотар, 35, на 

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

413 Про затвердження проєкту 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. Гончаровій Я.О. 

414 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с-ща Ковалівське, вул.Польова, 9, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Попель І.Ю. 

415 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Грищенку С.С. 

416 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Центральна, 61, на території 

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

417 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель запасу 

житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна) розташованої в межах с.Мурафа, вул. 

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



Тетері В.Ф. 

418 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Ярославська, 15, на території 

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

419 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель запасу 

житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна) розташованої в межах с.Мурафа, вул. 

Центральна, 6, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Івахненку В.О. 

420 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, вул.Шкільна, 29, на 

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

421 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Кузнечна, 1, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Ніколашиній Л.О. 

422 Про припинення дії рішення «Про надання дозволу гр. Торяник О.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Набоківська, 148, на території Краснокутської 

селищної ради»  

423 Про затвердження проєкту 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. Котелевській В.В. 

424 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Комарівка, вул.Піщана на території 

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

425 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Новоселівська, 34, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Рудь Т.І. 

426 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Дружби, 31, на території 

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

427 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ на території Краснокутської 

селищної ради та надання її  у власність гр. Поважному С.П. 

428 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ на території Краснокутської 

селищної ради та надання її  у власність гр. Поважному П.В. 

429 Про затвердження проєкту 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. Безлепкину І.І. 

430 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Лісова, 7, на території 

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

431 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель запасу 

житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна) розташованої в межах смт Костянтинівка, 

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

Костоянцю Г.А. 

432 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель запасу 

житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна) розташованої в межах смт Костянтинівка, 

вул.Хитрунівська, 31, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність 

гр. Костоянцю І.Г. 

433 Про надання дозволу гр. Бутенку С.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Олійники на 



території Краснокутської селищної ради. 

434 Про затвердження проєкту 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. Барановській К.М. 

435 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, пров.Тихий, 1, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Сдєржикову А.С.  

436 Про затвердження проєкту 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. Коломатченку С.П. 

437 Про затвердження проєкту 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. Дудурі Я.М. 

438 Про затвердження проєкту 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. Кощій І.А. 

439 Про затвердження проєкту 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. Кощію О.П. 

440 Про затвердження проєкту 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. Вовкодав К.Є. 

441 Про затвердження проєкту 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. Лутицькій О.С. 

442 Про затвердження проєкту 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. Коломатченко Р.А. 

443 Про затвердження проєкту 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. Торяник К.М. 

444 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання земельної ділянки у власність гр. Ващенко О.М. 

445 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання земельної ділянки  у власність  

гр.Кондратенко Р.П. 

446 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання земельної ділянки  у власність гр. Вінник Б.Д. 

447 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання земельної ділянки  у власність гр. Шеін В.О. 

448 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання земельної ділянки  у власність гр. Шеін А.Л. 

449 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання земельної ділянки  у власність гр. Вінник О.М. 

450 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання земельної ділянки  у власність  

гр. Кондратенку М.П. 



451 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання земельної ділянки  у власність гр. Грабку Л.А. 

452 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання земельної ділянки  у власність гр. Грабку Л.А. 

453 Про затвердження проєкту 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. Кушнір Л.В. 

454 Про затвердження проєкту 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. Підлобко І.В. 

455 Про затвердження проєкту 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. Скалозубовій В.В. 

456 Про затвердження проєкту 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. Таран Л.М. 

457 Про затвердження проєкту 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. Ткаченко А.М. 

458 Про затвердження проєкту 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. Торянік Г.В. 

459 Про затвердження проєкту 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. Педченко З.Б. 

460 Про затвердження проєкту 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. Скринник Л.І. 

461 Про затвердження проєкту 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. Швидкій І.М. 

462 Про затвердження проєкту 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. Ковалю Є.В. 

463 Про затвердження проєкту 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. Масловій Я.І. 

464 Про затвердження проєкту 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. Лихвар Г.А. 

465 Про затвердження проєкту 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. Лихварю О.В. 

466 Про затвердження проєкту 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. Таран Ю.В. 

467 Про затвердження проєкту 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. Пряхіній Г.М. 

468 Про затвердження проєкту 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. Манжаренку М.М.  



469 Про затвердження проєкту 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. Манжаренку Д.М. 

470 Про затвердження проєкту 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. Манжаренко Л.М. 

471 Про затвердження проєкту 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. Чаплизі Д.Б. 

472 Про затвердження проєкту 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. Плахотнік Г.М. 

473 Про затвердження проєкту 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. Торяник Л.М. 

474 Про затвердження проєкту 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. Пузирьову Ю.Р. 

475 Про затвердження проєкту 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. Власенку М.С. 

476 Про затвердження проєкту 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. Блудову Д.М. 

477 Про затвердження проєкту 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. Ємельяненку В.А. 

478 Про затвердження проєкту 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. Лимарєвій Т.О. 

479 Про затвердження проєкту 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. Сизоненко А.Г 

480 Про затвердження проєкту 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. Таран Л.М. 

481 Про затвердження проєкту 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. Долженку О.О. 

482 Про затвердження проєкту 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. Байбаку О.С 

483 Про затвердження проєкту 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. Прохоренку В.В. 

484 Про затвердження проєкту 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. Федоркову В.К. 

485 Про затвердження проєкту 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. Салюку І.Л. 

486 Про затвердження проєкту 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. Губіну Д.В 



487 Про затвердження проєкту 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. Костюку О.Є. 

488 Про затвердження проєкту 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. Прохоренко І.О. 

489 Про затвердження проєкту 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. Масалітіну О.О. 

490 Про затвердження проєкту 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. Желновач І.В. 

491 Про затвердження проєкту 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. Бідилу О.П. 

492 Про затвердження проєкту 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. Желновачу В.Г. 

493 Про затвердження проєкту 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. Нестеренко В.М. 

494 Про затвердження проєкту 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. Желновачу Є.В. 

495 Про затвердження проєкту 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. Маркиній Л.Л. 

496 Про затвердження проєкту 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. Пономаренку С.В. 

497 Про затвердження проєкту 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. Каліберді В.А. 

498 Про затвердження проєкту 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. Каліберді В.Ф. 

499 Про затвердження проєкту 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. Кузьміній Л.С. 

500 Про затвердження проєкту 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. Ліфар Р.С. 

501 Про затвердження проєкту 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. Каліберді В.В. 

502 Про затвердження проєкту 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. Ліфар В.О. 

503 Про затвердження проєкту 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. Каліберді А.А. 

504 Про затвердження проєкту 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. Каліберді С.О. 



505 Про затвердження проєкту 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. Одінцову І.О. 

506 Про затвердження проєкту 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. Масалітіній І.О. 

507 Про затвердження проєкту 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. Кузубу О.О. 

508 Про затвердження проєкту 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. Кузубу Є.О. 

509 Про затвердження проєкту 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. Івахненку С.О. 

510 Про затвердження проєкту 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. Звягіній В.О. 

511 Про затвердження проєкту 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. Долженко М.П. 

512 Про затвердження проєкту 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. Гранкіній Ю.Г. 

513 Про затвердження проєкту 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. Власенко В.М. 

514 Про затвердження проєкту 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. Тертищеву Р.Ю. 

515 Про затвердження проєкту 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. Павлуненку О.І. 

516 Про затвердження проєкту 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. Зотову В.С. 

517 Про затвердження проєкту 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. Трохименко Я.О. 

518 Про затвердження проєкту 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. Ніколенко О.О. 

519 Про затвердження проєкту 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. Білоконь Г.І. 

520 Про затвердження проєкту 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. Рондіку Є.С. 

521 Про затвердження проєкту 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. Мірошніченку Р.О. 

522 Про затвердження проєкту 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. Рондік Т.С. 



523 Про затвердження проєкту 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. Рондік К.Г. 

524 Про затвердження проєкту 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. Мірошніченко О.А. 

525 Про затвердження проєкту 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. Педченко Н.В. 

526 Про затвердження проєкту 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. Мірошніченку О.О. 

527 Про затвердження проєкту 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. Процай В.В. 

528 Про затвердження проєкту 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. Процай С.О. 

529 Про затвердження проєкту 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. Овчаренко М.П. 

530 Про затвердження проєкту 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. Букіній Т.М. 

531 Про затвердження проєкту 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. Шибінському П.Г 

532 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Шкільна, 3, с. Качалівка та надання її в постійне користування Релігійній громаді Свято-

Троїцької Харківської єпархії УПЦ 

533 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Качалівка, вул.Шкільна, 47, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Профатило М.Д. 

534 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с-ще Дублянка, вул.Польова, 14, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у спільну сумісну власність гр. Носику В.В.,  

гр. Носик О.І., Сігель Т.В. 

535 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мурафа, вул.Калинова, 46, на території 

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

536 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мурафа, вул.Зернова, 17, на території 

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

537 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мурафа, вул.Молодіжна, 6, на території 

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

538 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мурафа, вул.Весняна, 41, на території 

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

539 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мурафа, вул.Центральна, 146, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Діброві М.Ф. 

540 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мурафа, вул.Лісна, 2, на території 

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



541 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Олексіївка, вул.Шкільна, 28, на території 

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

542 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: смт Краснокутськ, пров.Крутий, 5, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Вдовенку А.П. 

543 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Любівка, вул.Першотравнева, 4, на території 

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

544 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: смт Краснокутськ, вул.Савинська, 29, на 

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

545 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Колонтаїв, вул.Центральна, 126, на території 

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

546 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Колонтаїв, пров.Чоботарський, 3, та надання її 

у власність гр. Жадану М.А. 

547 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Вязова, вул.Слобожанська, 62, на території 

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

548 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Степанівка, вул. 8-го Березня, 7, та надання її у 

власність гр. Ткаченко В.А. 

549 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Степанівка, вул.Польова, 10, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Дроняку М.Д. 

550 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Основинці, вул.Польова, 14, на території 

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

551 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: смт Краснокутськ, вул.Миру, 393, на території 

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

552 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: смт Краснокутськ, вул.Єдності, 44, на території 

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

553 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Степанівка, вул.Польова, 24, на території 

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

554 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

555 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мурафа, вул.Ярославська, 3, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Філонову С.Г. 

556 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мурафа, вул.Центральна, 210, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Келеберді Г.Б. 

557 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Любівка, вул.Мороза, 17, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Каплоух Г.С. 

558 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Степанівка, вул.Бабаченка, 28, на території 

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



559 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мурафа, вул.Молодіжна, 4, на території 

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

560 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Качалівка, вул.Шевченка, 15, на території 

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

561 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с-ще Водяне, вул.Московська, 103, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у спільну часткову власність гр. Коваленку О.О., 

гр. Сердюк І.О. 

562 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мурафа, вул.Харківська, 7, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Луценку Д.І 

563 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Ситники, пров.Пасічний, 5, на території 

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

564 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Колонтаїв, вул.Чайковського, 1, на території 

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

565 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мурафа, вул.Приовражна, 7, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. В’юннику Ю.М 

566 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с-ще Оленівське, вул.Сіра, 3, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у спільну сумісну власність гр. Ткачуку С.В., 

гр.Ткачук К.М. 

567 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Любівка, вул. Миколи Сургая, 3, на території 

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

568 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: смт Краснокутськ, вул.Миру, 1, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Павліку О.П. 

569 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: смт Краснокутськ, вул.Лугова, 5, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Котелевській Н.М. 

570 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мурафа, вул.Малинова, 1, на території 

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

571 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с-ще Оленівське, вул.Середня, 16, на території 

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

572 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

39, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Федоряці І.М. 

573 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: смт Краснокутськ, пров.Тихий, 1, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Сдєржикову А.С. 

574 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Козіївка, вул.Горького, 40, на території 

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

575 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с-ще Водяне, вул.Підлісна, 32, на території 

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

576 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с-ще Водяне, вул.Підлісна, 38, на території 



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

577 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: смт Краснокутськ, вул.Охтирська, 97, на 

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

578 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Колонтаїв, вул.Центральна, 58, на території 

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

579 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Городнє, вул.Тищенка, 6, на території 

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

580 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: смт Краснокутськ, пров.Вільшанський, 4, на 

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

581 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Юхневичу І.І. 

582 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Козіївка, пров.Кузнечний, 9, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Скрипник К.І. 

583 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Козіївка, вул.Новоселівська, 2, на території 

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

584 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Городнє, вул.Шевченка, 54, на території 

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

585 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

32, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Сєрій Р.Г. 

586 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: смт Костянтинівка, вул.Сонячна, 1, на території 

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

587 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Любівка, вул.Слобожанська, 127, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Бєлєнковій Л.О., 

гр.Микулінському О.І., гр. Микулінському В.І. 

588 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Олексіївка, вул.Вишнева, 30, на території 

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

589 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Олексіївка, вул.Вишнева, 26, на території 

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

590 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

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

Гуріній О.В. 

591 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Основинці, вул.Каразінська, 8, на території 

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

592 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Китченківка, вул.Шкільна, 29, на території 

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

593 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Козіївка, вул.Шевченка, 91, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Ігнатовій Н.А.  



594 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Козіївка, вул.Слобожанська, 215, на території 

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

595 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Основинці, вул.Польова, 12, на 

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

596 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Павлюківка, вул.Кленова, 13, на території 

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

597 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Китченківка, вул.Хальзова, 39, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гернешій Т.Ю. 

598 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: смт Краснокутськ вул.Миру, 458, на території 

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

599 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Слобідка, вул.Шкільна, 10, на території 

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

600 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мирне, вул.Першотравнева, 16, на території 

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

601 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мурафа, вул.Садова, 8, на території 

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

602 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мурафа, вул.Богодухівська, 40, на території 

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

603 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Карайкозівка, вул.Лісова, 2, на території 

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

604 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: смт Краснокутськ, вул.Набережна, 30, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Антоненко Л.О. 

605 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Основинці, пров.Яблучний, 24, на території 

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

606 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

36, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Івановій З.В. 

607 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: смт Костянтинівка, вул.Новоселівська, 34, на 

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

608 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Качалівка, вул.Червона, 66, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Ковіньці Д.С. 

609 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

14, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Бистровій Т.М. 

610 Про розгляд листа ТОВ «лайфселл» про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

споруди електрозв’язку.  

611 Про надання ТОВ «ПАРТНЕР ЛЮКС» дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під розміщення кар’єру за межами населених пунктів (поруч з 

с.Степанівка). 



612 Про затвердження земельної ділянки комунальної власності на продаж права оренди з 

земельних торгів та надання дозволу Краснокутській селищній раді на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки.  

613 Про надання ФОП Різановій Н.В. в оренду земельної ділянки для обслуговування 

нежитлової будівлі магазину за адресою: с-ще Дублянка, вул.Ставкова, 3-Б, на території 

Краснокутської селищної ради. 

614 Про надання гр. Данільченко Л.В. дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки.  

615 Про внесення змін до рішення VІ сесії VІІІ скликання № 279-VІІІ від 23.03.2021 р. «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 громадянам: Шиман М.Я., Шиман Н.В., 

Шиман Г.В., Сало Т.В.».  

616 Про проведення інвентаризації земельної ділянки під злітною смугою із земель запасу 

комунальної власності промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення за межами населених пунктів на території Краснокутської селищної ради. 

617 Про припинення дії рішення «Про надання дозволу гр. Миндоліній Т.В. на розробку проєку 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Козіївка на території Краснокутської селищної ради» 

618 Про припинення дії рішення ХХХІІ сесії VІІ скликання Козіївської сільської ради від 

18.11.2019 р. «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для подальшого надання у власність громадянам України в межах 

населених пунктів на території Козіївської сільської ради»   

619 Про припинення дії рішення ХVІ сесії VІІ скликання Качалівської сільської ради від 

12.06.2017 р. «Про розгляд заяви гр. Туманцова Віталія Сергійовича»   

620 Про припинення дії рішення ХХХVІ сесії VІ скликання Колонтаївської сільської ради від 

26.03.2015 р. «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність гр. Логвиненку Михайлу Вікторовичу».   

621 Про припинення дії рішення ХХХХІ сесії VІІ скликання Козіївської сільської ради від 

06.11.2020 р. «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для подальшого надання у власність громадянам України в межах 

населених пунктів на території Козіївської сільської ради».   

622 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

що надана в оренду ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» 

Краснокутського району Харківської області. 

623 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

що надана в оренду ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» 

Краснокутського району Харківської області.  

624 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

що надана в оренду ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» 

Краснокутського району Харківської області.  

625 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

що надана в оренду ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» 

Краснокутського району Харківської області.  

626 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

що надана в оренду ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» 

Краснокутського району Харківської області.  

627 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

що надана в оренду ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» 

Краснокутського району Харківської області.  

628 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

що надана в оренду ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» 

Краснокутського району Харківської області.  

629 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

що надана в оренду ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» 



Краснокутського району Харківської області.  

630 Про внесення змін до рішення ХХХХV (позачергової) сесії VІІ скликання № 611-VІІ від 

17.06.2020 р. «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою гр. Пелих Н.І.». 

631 Про надання дозволу Краснокутській районній державній лікарні ветеринарної медицини на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови за адресою: с.Козіївка, 

вул.Слобожанська, 149, на території Краснокутської селищної ради.  

632 Про надання дозволу Краснокутській районній державній лікарні ветеринарної медицини на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови за адресою: с.Качалівка, вул.Пушкіна, 

6а, на території Краснокутської селищної ради.  

633 Про надання дозволу Краснокутській районній державній лікарні ветеринарної медицини на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови за адресою: с.Колонтаїв, вул.Берегова, 

13а,  на території Краснокутської селищної ради.  

634 Про затвердження «Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села 

Княжа Долина Олексіївської сільської ради Краснокутського району Харківської області». 

635 Про затвердження «Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села 

Бідило Олексіївської сільської ради Краснокутського району Харківської області».  

636 Про надання дозволу гр. Григоренку О.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для іншого сільськогосподарського призначення в межах 

с.Рябоконеве, вул.Яблунева, 7а, 7б,  на території Краснокутської селищної ради. 

637 Про надання дозволу гр. Горпинці О.Ю. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для іншого сільськогосподарського призначення в межах с.Рябоконеве, 

вул.Яблунева, 7 та 9/3,   на території Краснокутської селищної ради. 

638 Про надання дозволу ТОВ «СГП «Слобода» на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в 

межах с.Рябоконеве, вул.Яблунева, 5,   на території Краснокутської селищної ради. 

639 Про надання дозволу гр. Рябенку Ю.П. на розробку технічної документації із землеустрою 

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

ведення лісового господарства. 

640 Про внесення змін до договору оренди землі СТОВ «ДІНА» 

641 Про внесення змін до договору оренди землі СТОВ «ДІНА» 

 Доповідає: начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк 

 

Виступила:  селищний голова - Ірина Карабут 

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

запропонувала затвердити для розгляду на засіданні Х сесії селищної ради VІІІ скликання 

порядок денний, проєкт якого розглянуто на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва, постійної комісії з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської 

етики, постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку та 

на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де рекомендовано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішень.   

Вирішили: рішення “Про затвердження порядку денного Х сесії VІІІ скликання 

Краснокутської селищної ради” прийняти (додається). № 1450 -VІІІ 

Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. відсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. відсутній 

14 Легка А.Г. за     Всього: 19    

2. Слухали: 
- Про роботу Комунального закладу «Краснокутський центр соціальних служб» 

Краснокутської селищної ради за І півріччя 2021 року    

Виступила:  директор комунального закладу «Краснокутський центр соціальних служб» - 

Світлана Сургай 

                                 Доповідь додається 

Вирішили: рішення “Про роботу Комунального закладу «Краснокутський центр соціальних 

служб» Краснокутської селищної ради за І півріччя 2021 року” прийняти (додається).                     

№  1451-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

3. Слухали: 
- Про роботу комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» Краснокутської селищної ради за І півріччя 2021 року   

Виступила: директор Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Краснокутської селищної ради – Віта Ткаченко 

Доповідь додається 

Вирішили: рішення “Про роботу комунальної установи «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Краснокутської селищної ради за І півріччя 

2021 року ” прийняти (додається). №  1452-VІІІ 

Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

 

 

 



4. Слухали: 
- 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» зі змінами.    

Виступила:  начальник відділу кадрової роботи, з питань організаційно-інформаційного 

забезпечення та зв'язків з громадськістю – 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 наказом Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 01.04.2021 р. № 677 «Про 

затвердження професійного стандарту «Начальник служби персоналу (органи місцевого 

самоврядування)», статтями 11, 25, 26, 42, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» запропоновано 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 постійної комісії селищної ради з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва, постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики, постійної 

комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку 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»” зі змінами прийняти (додається). №  1453-VІІІ 

Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

5. Слухали: 
- Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади 

керівників комунальних підприємств, організацій, установ, закладів, що належать до 

комунальної власності Краснокутської селищної ради, укладення та розірвання з ними 

контрактів.    

Виступила:  начальник відділу кадрової роботи, з питань організаційно-інформаційного 

забезпечення та зв'язків з громадськістю – Олена Ніколаєнко 

- З метою встановлення єдиного механізму призначення на посаду керівників комунальних 

підприємств, організацій, установ, закладів, що належать до комунальної власності 

Краснокутської селищної ради, укладення та розірвання з ними контрактів, відповідно до 

Конституції України, Цивільного кодексу України, ст.ст. 65, 78 Господарського кодексу 

України, Кодексу законів про працю України, статей 26, 42, 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» запропоновано затвердити Положення про порядок призначення 

на посаду та звільнення з посади керівників комунальних підприємств, організацій, установ, 

закладів Краснокутської селищної ради, укладення та розірвання з ними контрактів 

(додається). Це питання розглянуто на спільному засіданні постійної комісії селищної ради з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 



регуляторної політики та підприємництва, постійної комісії з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської 

етики, постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та 

звільнення з посади керівників комунальних підприємств, організацій, установ, закладів, що 

належать до комунальної власності Краснокутської селищної ради, укладення та розірвання з 

ними контрактів” прийняти (додається). №  1454-VІІІ 

Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

6. Слухали: 
- Про затвердження Положення про Грамоту Краснокутської селищної ради та Подяку 

Краснокутського селищного голови    

Виступила:  начальник відділу кадрової роботи, з питань організаційно-інформаційного 

забезпечення та зв'язків з громадськістю – Олена Ніколаєнко 

- З метою відзначення трудових колективів, громадських організацій, окремих осіб, які 

досягли високого професіоналізму і значних успіхів у виробничій, науковій, державній, 

військовій, творчій, інших сферах діяльності, сприянні розвитку місцевого самоврядування, 

зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей, мають інші заслуги 

перед Краснокутщиною та Україною, керуючись ч. 2 ст. 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» пропонується затвердити Положення про Грамоту Краснокутської 

селищної ради та Подяку Краснокутського селищного голови (додаток 1) . 

Це питання розглянуто на спільному засіданні постійної комісії селищної ради з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва, постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики, постійної 

комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження Положення про Грамоту Краснокутської селищної 

ради та Подяку Краснокутського селищного голови” прийняти (додається). №  1455-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

7. Слухали: 



- 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).     

Виступила:  начальник фінансового управління  – Надія Пісна 

- Керуючись ст.ст. 25, 26 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). Пояснювальна записка додається. 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійної комісії селищної ради з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва, постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики, постійної 

комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку 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). №   1456-VІІІ 

Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

8. Слухали: 
- Про внесення змін до рішення 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 постійної комісії селищної ради з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва, постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики, постійної 

комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку 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) № 1457-VІІІ 

Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

9. Слухали: 
- Про встановлення ставок місцевих податків та зборів на території Краснокутської 

селищної територіальної громади на 2022 рік.     

Виступила:  начальник фінансового управління  – Надія Пісна 

- З метою забезпечення наповнення селищного бюджету, відповідно до ст. 7, п.12.3 ст.12, 

абз.4 пп.266.4.2 п.266.4 ст. 266 та абз.2. п.284.1 ст. 284 Податкового кодексу України, 

керуючись п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» необхідно 

встановити на території Краснокутської селищної територіальної громади місцеві податки та  

збори, а саме: Податок на майно, який складається із  податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, транспортного податку, плати за землю; Єдиний податок; Збір за місця 

паркування транспортних засобів та затвердити Положення до них (додаються). Зазначено, 

що це рішення набирає чинності з 01.01.2022 року. 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійної комісії селищної ради з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва, постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики, постійної 

комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про встановлення ставок місцевих податків та зборів на території 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2022 рік” прийняти (додається). № 1458-

VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

10. Слухали: 
- Про встановлення ставки акцизного податку від реалізації підакцизних товарів на 

території Краснокутської селищної територіальної громади на 2022 рік.     

Виступила:  начальник фінансового управління  – Надія Пісна 

- Відповідно до пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України від 28.12.2014 р. № 71–VIII «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», п.п 12.4.4 

пункту 12.4 та підпункту 215.3.10, пункту 215.3 статті 215 Податкового Кодексу України (із 

змінами та доповненнями) з метою забезпечення наповнення селищного бюджету необхідно 

встановити на території Краснокутської селищної територіальної громади ставку акцизного 

податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

(горілчаними, тютюновими, нафтопродуктами) в розмірі 5% від вартості реалізації (з 



урахуванням ПДВ) та затвердити Положення та Порядок його справляння (додається). 

Зазначено, що це рішення набирає чинності з 01.01.2022 року. 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійної комісії селищної ради з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва, постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики, постійної 

комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про встановлення ставки акцизного податку від реалізації підакцизних 

товарів на території Краснокутської селищної територіальної громади на 2022 рік” прийняти 

(додається). № 1459-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

11. Слухали: 
- Про внесення змін до Положення про фінансове управління Краснокутської селищної 

ради Богодухівського району Харківської області.     

Виступила:  начальник фінансового управління  – Надія Пісна 

- Керуючись ст.ст. 11, 25, 26, 42, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» необхідно внести зміни до Положення про фінансове управління Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району Харківської області (додається). 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійної комісії селищної ради з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва, постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики, постійної 

комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про внесення змін до Положення про фінансове управління 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області” прийняти 

(додається). №  1460-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

12. Слухали: 
- Про затвердження типової угоди про соціальне партнерство.     



Виступила:  начальник відділу правового забезпечення апарату селищної ради – Валерій 

Саміло 

- Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 

до ст. 177 Господарського кодексу України, з метою створення сприятливих умов для 

соціально-економічного розвитку населених пунктів селищної територіальної громади 

необхідно затвердити типовий договір про соціальне партнерство (додається). 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійної комісії селищної ради з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва, постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики, постійної 

комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження типової угоди про соціальне партнерство” прийняти 

(додається). №  1461-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

13. Слухали: 
- Про створення опорного закладу освіти та його філії.     

Виступила:  начальник відділу освіти, молоді та спорту Краснокутської селищної ради – 

Тетяна Краля 

- Відповідно до ст.59 Господарського кодексу України, статей 104,105,110-111 Цивільного 

кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань», Положення про опорний заклад освіти, 

типового Положення про філію закладу освіти необхідно створити опорний заклад освіти в 

процесі реорганізації шляхом приєднання Городнянської гімназії Краснокутської селищної 

ради до Козіївського ліцею Краснокутської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області.   

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійної комісії селищної ради з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва, постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики, постійної 

комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про створення опорного закладу освіти та його філії” прийняти 

(додається). №  1462-VІІІ 

Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    



9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

14. Слухали: 
- Про затвердження Положення про виплату грошової винагороди здобувачам освіти 

закладів освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області.     

Виступила:  начальник відділу освіти, молоді та спорту Краснокутської селищної ради – 

Тетяна Краля  

- Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», з метою 

підтримки обдарованих, талановитих дітей та учнівської молоді, стимулювання їх творчості 

та засвідчення їх особистих досягнень, керуючись статтями 25, 26, 59, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» пропонується  затвердити Положення про виплату 

грошової винагороди здобувачам освіти закладів освіти Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області (додається). 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійної комісії селищної ради з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва, постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики, постійної 

комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження Положення про виплату грошової винагороди 

здобувачам освіти закладів освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області” прийняти (додається). №  -1463-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

15. Слухали: 
- Про затвердження кошторисної частини проєктної документації за робочим проєктом 

«Капітальний ремонт дороги по вулиці Новостроєнівській з № 8 до № 38 смт Краснокутськ 

Богодухівського району Харківської області».     

Виступила: начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, 

транспорту та екології апарату селищної ради – Тетяна Кузуб  

- З метою забезпечення реалізації проєкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці 

Новостроєнівській з № 8 до № 38 смт Краснокутськ Богодухівського району Харківської 

області», спрямованого на відновлення інженерно-транспортної інфраструктури на території 

ради, відповідно до Порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи, 

керуючись статтями 25, 26, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

пропонується  затвердити кошторисну частину проектної документації за робочим проєктом 

«Капітальний ремонт дороги по вулиці Новостроєнівській з № 8 до № 38 смт Краснокутськ 

Богодухівського району Харківської області» (додається). 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійної комісії селищної ради з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 



політики та підприємництва, постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики, постійної 

комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження кошторисної частини проєктної документації за 

робочим проєктом «Капітальний ремонт дороги по вулиці Новостроєнівській з № 8 до № 38 

смт Краснокутськ Богодухівського району Харківської області»” прийняти (додається). №  

1464-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

16. Слухали: 
- Про надання дозволу на розроблення Схеми санітарного очищення населених пунктів 

Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської 

області.     

Виступила:  начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, 

транспорту та екології апарату селищної ради – Тетяна Кузуб  

- На виконання п.п.4 п.2 ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», п.«б» 

ч.1 ст. 21 Закону України «Про відходи», Правил надання послуг з вивезення побутових 

відходів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1070 від 10.12.2008 р., п. 3 

Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених 

пунктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України  № 57 від 23.03.2017 р., ДБН Б.2.2.-6:2013 

«Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту», керуючись статтями 25, 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» необхідно надати дозвіл 

виконавчому комітету селищної ради на розроблення  Схеми санітарного очищення населених 

пунктів Краснокутської селищної територіальної громади на розрахунковий термін 20 років з 

визначенням першочергових  та довгострокових заходів (додається). 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійної комісії селищної ради з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва, постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики, постійної 

комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу на розроблення Схеми санітарного очищення 

населених пунктів Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району 

Харківської області” прийняти (додається). №  1465-VІІІ 

Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    



9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

17. Слухали: 
- Про надання дозволу на розроблення проєктно-кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт системи водопостачання в смт Краснокутськ по провулку Жолобок 

Богодухівського району Харківської області»     

Виступила: начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, 

транспорту та екології апарату селищної ради – Тетяна Кузуб  

- На виконання Програми економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням ІІІ сесії селищної ради VІІІ 

скликання № 63-VІІІ від 22.12.2020 р. (зі змінами), з метою забезпечення населення провулку 

Жолобок селища Краснокутськ якісними послугами централізованого водопостачання, 

керуючись статтями 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

пропонується надати дозвіл на розроблення проєктно-кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт системи водопостачання в смт Краснокутськ по провулку Жолобок 

Богодухівського району Харківської області» та визначити замовником по її розробленню 

виконавчий комітет селищної ради. 

- Це питання розглянуте на спільному засіданні постійної комісії селищної ради з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва, постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики, постійної 

комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку і запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу на розроблення проєктно-кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт системи водопостачання в смт Краснокутськ по 

провулку Жолобок Богодухівського району Харківської області»” прийняти (додається)                  

№  1466-VІІІ 

18. Слухали: 
- Про надання дозволу на розроблення проєктно-кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт системи водопостачання в селищі Водяне Богодухівського району 

Харківської області»    

Виступила: начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, 

транспорту та екології апарату селищної ради – Тетяна Кузуб  

- На виконання Програми економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням ІІІ сесії селищної ради VІІІ 

скликання № 63-VІІІ від 22.12.2020 р., з метою забезпечення населення селища Водяне 

якісними послугами централізованого водопостачання, керуючись статтями 26, 59, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропонується надати дозвіл на розроблення 

проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт системи водопостачання 

в селищі Водяне Богодухівського району Харківської області» та визначити замовником по її 

розробленню виконавчий комітет селищної ради. 

-  Це питання розглянуто на спільному засіданні постійної комісії селищної ради з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва, постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики, постійної 

комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу на розроблення проєктно-кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт системи водопостачання в селищі Водяне 

Богодухівського району Харківської області»” прийняти (додається). №  1467-VІІІ 

Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 



 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

19. Слухали: 
- Про створення житлової комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання 

житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб при 

виконавчому комітеті Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, 

транспорту та екології апарату селищної ради – Валентина Гальченко  

- З метою розгляду житлових питань внутрішньо-переміщених осіб, відповідно до 

постанови КМУ № 582 від 26.06.2019 р. «Про затвердження Порядку формування фондів 

житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, керуючись ст.ст. 9, 11 

Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», статтями 25, 

26, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропонується  створити при 

виконавчому комітеті Краснокутської селищної ради житлову комісію з обліку внутрішньо 

переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб та затвердити Положення про житлову комісію та її склад (додається). 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійної комісії селищної ради з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва, постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики, постійної 

комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку і запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про створення житлової комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб 

та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб 

при виконавчому комітеті Краснокутської селищної ради” прийняти (додається). №  1468-

VІІІ 

Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

20. Слухали: 
- Про затвердження туристичного бренду Краснокутської селищної територіальної 

громади     

Виступила:  начальник відділу стратегічного розвитку та муніципальних ініціатив апарату 

селищної ради – Ян Жученко  



- В рамках розробки стратегії Краснокутської селищної ради на 2021-2030 роки, з метою 

формування позитивного іміджу громади, як туристично-привабливого регіону, керуючись 

ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.ст. 8, 

11 Закону України «Про туризм» пропонується затвердити туристичний бренд 

Краснокутської селищної територіальної громади та рекомендувати структурним підрозділам 

ради, закладам, установам, підприємствам, які знаходяться на території ради використовувати 

та поширювати туристичний бренд.  

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійної комісії селищної ради з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва, постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики, постійної 

комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “ Про затвердження туристичного бренду Краснокутської селищної 

територіальної громади” прийняти (додається). №  1469-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

21. Слухали: 
- Про затвердження списку проєктів–переможців громадського бюджету (бюджету участі) 

Краснокутської селищної ради у 2021 році.     

Виступила:  начальник відділу стратегічного розвитку та муніципальних ініціатив апарату 

селищної ради – Ян Жученко  

- З метою підвищення рівня відкритості місцевої влади та вдосконалення механізмів 

залучення громадськості до розподілу коштів бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади для задоволення потреб мешканців громади, на виконання Положення 

про громадський бюджет (бюджет участі) Краснокутської селищної ради, затвердженого 

рішенням Краснокутської селищної ради від 23.03.2021 р. № 240-VIII, враховуючи протокол 

засідання робочої групи з питань громадського бюджету (бюджету участі) № 2 від 

01.07.2021р. та результати голосування проведені з 17 по 27 червня 2021 року на електронній 

платформі «E-DEM. Громадський бюджет», керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» пропонується затвердити список проєктів-переможців 

громадського бюджету (бюджету участі) Краснокутської селищної ради у 2021 році 

(додається). 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійної комісії селищної ради з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва, постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики, постійної 

комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження списку проєктів–переможців громадського бюджету 

(бюджету участі) Краснокутської селищної ради у 2021 році” прийняти (додається).              

№ 1470-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 



 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

22. Слухали:  
- Про передачу чотириповерхової нежитлової будівлі поліклініки та нежитлової будівлі 

топкової на баланс Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу комунальної власності апарату селищної ради – Наталія 

Маляренко  

- Відповідно до листа Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Краснокутської селищної ради» Богодухівського району 

Харківської області щодо передачі чотириповерхової нежитлової будівлі-поліклініки за 

адресою: смт Краснокутськ, вул. Миру № 139, та нежитлової будівлі-топкової за адресою: смт 

Краснокутськ, вул. Миру, № 137, необхідно прийняти,  у межах комунальної власності, 

будівлі про які йдеться та доручити виконкому селищної ради створити комісію для 

приймання-передачі вищезазначених об’єктів.  

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійної комісії селищної ради з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва, постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики, постійної 

комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про передачу чотириповерхової нежитлової будівлі поліклініки та 

нежитлової будівлі топкової на баланс Краснокутської селищної ради” прийняти (додається). 

№  1471-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

23. Слухали: 
- Про внесення змін до рішення ІV сесії селищної ради VІІІ скликання  від 26.01.2021 р.            

№ 142-VІІІ «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через відділ 

«Центр надання адміністративних послуг» апарату Краснокутської селищної ради та відділені 

робочі місця адміністраторів відділу «Центр надання адміністративних послуг» апарату 

Краснокутської селищної ради».     

Виступила:  заступник начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

апарату селищної ради – Ірина Митрофанова  



- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійної комісії селищної ради з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва, постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики, постійної 

комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “ Про внесення змін до рішення ІV сесії селищної ради VІІІ скликання  

від 26.01.2021 р. № 142-VІІІ «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що 

надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» апарату Краснокутської 

селищної ради та відділені робочі місця адміністраторів відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» апарату Краснокутської селищної ради»” прийняти (додається).          

№  1472-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

24. Слухали: 
- Про затвердження генерального плану села Козіївка Богодухівського (колишнього 

Краснокутського) району Харківської області.     

Виступила:  завідувач сектору містобудування, архітектури та будівництва апарату селищної 

ради – Ірина Гузенко  

- Керуючись п.42 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 

16, 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 12 Закону України 

«Про основи містобудування», ст.ст. 51, 53 Законну України «Про землеустрій», розділом ІV 

Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

16.11.2021р. № 290 ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного 

пункту», рішенням Козіївської сільської ради Краснокутського району Харківської області від 

30.09.2019 р. «Про розроблення містобудівної документації «Генеральний план села Козіївка 

Краснокутського району Харківської області», враховуючи важливість цього питання, 

результати розгляду проєкту Генерального плану села Козіївка Богодухівського (колишнього 

Краснокутського) району Харківської області архітектурно-містобудівною радою при 

Департаменті містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації 

необхідно затвердити Генеральний план села Козіївка Богодухівського (колишнього 

Краснокутського) району Харківської області. 

Вирішили: рішення “Про затвердження генерального плану села Козіївка Богодухівського 

(колишнього Краснокутського) району Харківської області” прийняти (додається).                                            

№  1473-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    



9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

25. Слухали: 
- Про затвердження протоколу засідання комісії з питань формування пропозицій щодо 

потреби в субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  осіб з їх числа та списку 

дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа віком від 16 до 23 

років, які перебувають на квартирному обліку по Краснокутській селищній раді».     

Виступила:  начальник служби у справах дітей – Людмила Пономаренко  

- Керуючись ст.ст. 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Порядком та умовами надання у 2021 році субвенції з державного бюджету на проєктні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних та інших форм виховання, підтримку малих 

групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків», з метою 

забезпечення ефективності роботи необхідно затвердити протокол засідання комісії з питань 

формування пропозицій щодо потреби в субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових 

будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа від 07 липня 2021 року № 1 (додається) та затвердити список дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа віком від 16 до 23 років, які 

перебувають на квартирному обліку по Краснокутській селищній раді (додається). 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійної комісії селищної ради з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва, постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики, постійної 

комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження протоколу засідання комісії з питань формування 

пропозицій щодо потреби в субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  та осіб з їх 

числа віком від 16 до 23 років, які перебувають на квартирному обліку по Краснокутській 

селищній раді»” прийняти (додається). №  1474-VІІІ 

Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

26. Слухали: 



- Про встановлення технічних засобів регулювання (організації) дорожнього руху.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- З метою зменшення кількості небезпечних ситуацій, підвищення безпеки дорожнього 

руху, збереження асфальтового покриття по вул. Слобожанській (поруч № 89) в с.Козіївка 

Богодухівського району Харківської області пропонується надати дозвіл на встановлення 

технічних засобів регулювання (організації) дорожнього руху – шлагбаума і відповідних 

дорожніх знаків біля пішохідної зони по вищезазначеній вулиці та доручити виконання робіт 

та їх погодження з СПД № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області виробничому 

управлінню житлово-комунального господарства.      

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійної комісії селищної ради з питань 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва, постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики, постійної 

комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу на розроблення проєктно-кошторисної 

документації” прийняти (додається). №  1475-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

27. Слухали: 
- Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок, на яких 

розташовані об’єкти нерухомого майна, які є власністю громадян, фізичних та юридичних 

осіб на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- З метою забезпечення гарантій та прав набуття права власності на землю, захисту прав 

територіальної громади врегулювання порядку продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, які є 

власністю громадян, фізичних та юридичних осіб на території Краснокутської селищної ради, 

збільшення надходжень до місцевого бюджету, керуючись Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність», Земельним кодексом України, Цивільним кодексом 

України, Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення 

розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та 

комунальної власності» необхідно затвердити Положення про порядок продажу земельних 

ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, які є власністю громадян, фізичних 

та юридичних осіб на території Краснокутської селищної ради.      

- Це питання розглянуто на засіданні постійної комісії селищної ради з питань земельних 

відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту, де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок, 

на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, які є власністю громадян, фізичних та 

юридичних осіб на території Краснокутської селищної ради” прийняти (додається). №  1476-

VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

28. Слухали: 
- Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Відповідно до Земельного кодексу України, ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законів України «Про публічні закупівлі», «Про оцінку земель», 

«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Постанов 

Кабінету Міністрів України № 371 від 22.04.2009 р. «Про затвердження Порядку здійснення 

розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та 

комунальної власності», № 1440 від 10.09.2003 р. «Про затвердження Національного 

стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», з метою удосконалення 

порядку відбору на конкурсній основі суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок на території Краснокутської селищної ради     

необхідно затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та 

створити конкурсну комісію з питань конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності в 

Краснокутській селищній раді (додається).      

- Це питання розглянуто на засіданні постійної комісії селищної ради з питань земельних 

відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту, де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності ” прийняти (додається). №  1477-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

29. Слухали: 
- Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок комунальної 

власності, на яких відсутні об’єкти нерухомого майна на території Краснокутської 

територіальної громади.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- з метою забезпечення гарантій та прав громадян та юридичних осіб на набуття права 

користування земельними ділянками комунаоьноїь власності (оренди, суперфіцію, 

емфітевзису) збільшення реальних надходжень до місцевого бюджету, керуючись Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», 

«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність», Земельним кодексом 



України, Цивільним кодексом України, Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання 

земельної ділянки державної та комунальної власності» необхідно затвердити Положення про 

порядок продажу земельних ділянок комунальної власності, на яких відсутні об’єкти 

нерухомого майна на території Краснокутської територіальної громади. (додається).      

- Це питання розглянуто на засіданні постійної комісії селищної ради з питань земельних 

відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту і 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок 

комунальної власності, на яких відсутні об’єкти нерухомого майна на території 

Краснокутської територіальної громади” прийняти (додається). №  1478-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

30. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Тищенку Г.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Мурафа, вул Вуглова, 11, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Тищенка Григорія Миколайовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Тищенку Г.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Мурафа, вул.Вуглова, 11, на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1479-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

31. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Бондарю М.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт 

Краснокутськ, пров.Береговий на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Бондаря Максима Валерійовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Бондарю М.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт Краснокутськ, пров.Береговий на території Краснокутської 

селищної ради” прийняти (додається). №  1480-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

32. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Підбуцькій Т.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Мурафа, вул.Дружби, 11, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Підбуцької Тетяни Василівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту і запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Підбуцькій Т.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Мурафа, вул.Дружби, 11, на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1481-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

33. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Кучеренко І.А. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Мурафа, вул.Малинова на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Кучеренко Інни Анатоліївни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 



архітектури та цивільного захисту і запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Кучеренко І.А. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Мурафа, вул.Малинова на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1482-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

34. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Желновачу І.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Мурафа, вул.Богодухівська, 40, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Желновача Івана Васильовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Желновачу І.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Мурафа, вул.Богодухівська, 40, на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1483-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

35. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. В’юнник Г.І. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Мурафа, вул.Комишанська, 4, на території Краснокутської селищної радии.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. В’юнник Галини Іванівни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. В’юнник Г.І. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 



с.Мурафа, вул.Комишанська, 4, на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1484-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

36. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. В’юнник М.О. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Мурафа, вул.Комишанська, 17, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. В’юнник Марини Олександрівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. В’юнник М.О. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Мурафа, вул.Комишанська, 17, на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1485-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

37. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Буцькій Ю.А. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Мурафа, вул.Коломацька, 12, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Буцької Юлії Анатоліївни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Буцькій Ю.А. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Мурафа, вул.Коломацька, 12, на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1486-VІІІ 

 

 



Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

38. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Любимській Н.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Мурафа, вул.Ярославська, 8, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Любимської Н.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Любимській Н.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Мурафа, вул.Ярославська, 8, на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1487-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

39. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Трушику С.І. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Пархомівка на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Трушика Сергія Ігорьовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Трушику С.І. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Пархомівка на території Краснокутської селищної ради” прийняти (додається). №1488-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    



5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

40. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Кухарцю Р.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Ковалівка на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Кухарця Руслана Володимировича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Кухарцю Р.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Ковалівка на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1489-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

41. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Скляр Н.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, 

пров.Першотравневий на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Скляр Наталії Вікторівні та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Скляр Н.В. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Колонтаїв, пров.Першотравневий на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1490-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 



10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

42. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Чайці М.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Карайкозівка, 

вул.Шевченка, 1/а, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Чайки Марини Іванівни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Чайці М.І. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Карайкозівка, вул.Шевченка, 1/а, на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1491-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

43. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Ширині О.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт 

Краснокутськ, вул.Заводська на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Ширині О.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Ширині О.І. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

смт Краснокутськ, вул.Заводська на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1492-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

44. Слухали: 



- Про надання дозволу гр. Говтві Г.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, 

вул.Центральна, 130, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Говтви Галини Володимирівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Говтві Г.В. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Колонтаїв, вул.Центральна, 130, на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1493-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

45. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Кравченко Л.І. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Колонтаїв, пров.Перемоги, 12, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Кравченко Любові Іванівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Кравченко Л.І. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Колонтаїв, пров.Перемоги, 12, на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1494-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

46. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Ножці А.Ф. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, 

пров.Новоселівський, 20, на території Краснокутської селищної ради.     



Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Ножки Анатолія Федоровича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Ножці А.Ф. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Козіївка, пров.Новоселівський, 20, на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1495-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

47. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Бобрицькій Р.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Городнє, вул.Тищенка, 6, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Бобрицької Руслани Вікторівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Бобрицькій Р.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Городнє, вул.Тищенка, 6, на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1496-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

48. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Тимошенку С.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Козіївка, вул.Горького, 5, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Тимошенка Сергія Миколайовича  та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 



архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Тимошенку С.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Козіївка, вул.Горького, 5, на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1497-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

49. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Борщову М.Ф. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Пархомівка на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Борщова Миколи Федотовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Борщову М.Ф. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

(додається). №  1498-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

50. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Бровко С.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с-ща Водяне, 

вул.Московська, 22, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Бровко Світлани Андріївни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 



Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Бровко С.А. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с-ща Водяне, вул.Московська, 22, на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1499-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

51. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Ткаченко В.А. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Степанівка, вул. 8-го Березня на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Ткаченко Віти Андріївни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Ткаченко В.А. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Степанівка, вул. 8-го Березня на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1500-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

52. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Таран К.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Пархомівка на 

території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Таран Катерини Сергіївни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Таран К.С. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Пархомівка на території Краснокутської селищної ради” прийняти (додається).                     

№ 1501-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

53. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Андрусенко О.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Пархомівка на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Андрусенко Олени Миколаївни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Андрусенко О.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

(додається). №  1502-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

54. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Мирошник К.П. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Олексіївка, вул.Молодіжна, 2, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Мирошник Катерини Петрівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Мирошник К.П. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Олексіївка, вул.Молодіжна, 2, на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1503-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    



4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

55. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Барановській І.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Олексіївка, вул.Московська на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Барановської Ірини Миколаївни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Барановській І.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Олексіївка, вул.Московська на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1504-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

56. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Скляр Н.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт 

Костянтинівка, вул.Новоселівська, 3,  на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Скляр Н.С. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Скляр Н.С. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

смт Костянтинівка, вул.Новоселівська, 3,  на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1505-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    



9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

57. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Стрижак В.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Слобідка, вул.Ярівська, 8, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Стрижак Віри Михайлівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Стрижак В.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Слобідка, вул.Ярівська, 8, на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1506-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

58. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Комар О.Б. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Слобідка, 

вул.Світла, 10, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Комар Олени Борисівни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Комар О.Б. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Слобідка, вул.Світла, 10 на території Краснокутської селищної ради” прийняти (додається). 

№  1507-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    



14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

59. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Гірко О.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Слобідка, 

вул.Світла, 14, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Гірко Ольги Іванівни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Гірко О.І. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Слобідка, вул.Світла, 14 на території Краснокутської селищної ради” прийняти (додається). 

№  1508-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

60. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Гончаровій А.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Любівка, вул.Першотравнева на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Гончарової Анни Вікторівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Гончаровій А.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Любівка, вул.Першотравнева на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1509-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

61. Слухали: 



- Про надання дозволу гр. Бондарю В.І. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Степанівка на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Бондаря Владислава Ігоровича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Бондарю В.І. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Степанівка на території Краснокутської селищної ради” прийняти (додається). № 1510-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

62. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Охмат Н.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Качалівка, 

вул.Шевченка, 15, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Охмат Наталії Василівни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Охмат Н.В. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Качалівка, вул.Шевченка, 15, на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1511-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

63. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Назаренко В.І. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Слобідка, вул.Чкалова, 29, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Назаренко В.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Назаренко В.І. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Слобідка, вул.Чкалова, 29 на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1512-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

64. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Собку В.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Рябоконеве, 

вул.Центральна, 7, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Собка Віктора Олексійовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Собку В.О. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Рябоконеве, вул.Центральна, 7, на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1513-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

65. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Буцькій Н.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Мурафа, вул.Харківська, 51, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Буцької Наталії Миколаївни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 



Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Буцькій Н.М. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Мурафа, вул.Харківська, 51, на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1514-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

66. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Павліку О.П. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Павліка Олексія Петровича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Павліку О.П. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

смт Краснокутськ, вул.Миру, 1, на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1515-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

67. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Ульяненко О.Ю. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за адресою: смт Костянтинівка, вул.Шевченка, 1.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Ульяненко Олени Юріївни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Ульяненко О.Ю. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 



будинку, господарських будівель і споруд за адресою: смт Костянтинівка, вул.Шевченка, 1.” 

прийняти (додається). №  1516-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

68. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Ульяненко О.Ю. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах смт Костянтинівка, 

вул.Горького, 2, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Ульяненко Олени Юріївни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Ульяненко О.Ю. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах 

смт Костянтинівка, вул.Горького, 2, на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1517-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

69. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Продану О.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Качалівка на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Продана Олександра Вікторовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Продану О.В. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Качалівка на території Краснокутської селищної ради” прийняти (додається). №  1518-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 



 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

70. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Литвиненко Н.Ф. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Колонтаїв, пров. Маршала Жукова, 10, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Литвиненко Н.Ф. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Литвиненко Н.Ф. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Колонтаїв, пров. Маршала Жукова, 10, на території Краснокутської 

селищної ради” прийняти (додається). №  1519-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

71. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Івановій З.В на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт 

Краснокутськ, вул.Шкільна, 36, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Іванової Зої Вікторівни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Івановій З.В на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

смт Краснокутськ, вул.Шкільна, 36, на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1520-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 



7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

72. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Ващенку О.О. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Качалівка на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Ващенка Олексія Олексійовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Ващенку О.О. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Качалівка на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1521-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

73. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Гришку Г.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах смт Краснокутськ, 

пров.Дачний, 16, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Гришка Григорія Вікторовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Гришку Г.В. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах смт 

Краснокутськ, пров.Дачний, 16, на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1522-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 



11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

74. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Горбань Є.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Любівка, вул.Першотравнева, 2, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Горбань Євдокії Миколаївни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Горбань Є.М. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в 

межах с.Любівка, вул.Першотравнева, 2, на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1523-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

75. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Гернешій О.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах смт 

Краснокутськ, вул.Шевченка, 6, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Гернешій Ольги Вікторівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Гернешій О.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах смт Краснокутськ, вул.Шевченка, 6, на території Краснокутської 

селищної ради” прийняти (додається). №  1524-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    



76. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Петренку В.І. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Ковалівка, вул.Польова, 4, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Петренка Володимира Івановича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Петренку В.І. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в 

межах с.Ковалівка, вул.Польова, 4, на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1525-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

77. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Макогоненку Ю.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах смт 

Краснокутськ, вул.Миру, 393, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Макогоненка Ю.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Макогоненку Ю.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах смт Краснокутськ, вул.Миру, 393, на території Краснокутської 

селищної ради” прийняти (додається). №  1526-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

78. Слухали: 



- Про надання дозволу гр. Підбуцькому О.А. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Основинці, вул.Польова, 14, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Підбуцького О.А. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Підбуцькому О.А. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Основинці, вул.Польова, 14, на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1527-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

79. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Собку І.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Колонтаїв, 

вул.Чайковського на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Собка Івана Івановича та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Собку І.І. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в 

межах с.Колонтаїв, вул.Чайковського на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1528-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

80. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Звенигородській О.Н. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Ковалівка, вул.Урожайна, 67, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Звенигородської О.Н. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Звенигородській О.Н. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Ковалівка, вул.Урожайна, 67, на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1529-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

81. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Фоменко О.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Слобідка, вул.Світла, 21, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Фоменко Ольги Михайлівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Фоменко О.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Слобідка, вул.Світла, 21, на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1530-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

82. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Стешенко Н.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Степанівка, вул.Польова, 18, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Стешенко Надії Володимирівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 



Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Стешенко Н.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Степанівка, вул.Польова, 18, на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1531-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

83. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Стешенку С.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Степанівка, вул. 8-го Березня на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Стешенка Сергія Володимировича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Стешенку С.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Степанівка, вул. 8-го Березня на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1532-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

84. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Жученко Н.С. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Жученко Наталії Сергіївни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Жученко Н.С. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 



господарства  в межах с.Козіївка, вул.Садова на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1533-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

85. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Максименко Ю.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Максименко Юлїї Вікторівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Максименко Ю.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

ради” прийняти (додається). №  1534-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

86. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Балдич Н.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, 

вул.Староодесянська, 17, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Балдич Нелі Іванівни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Балдич Н.І. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Козіївка, вул.Староодеська, 17, на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1535-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 



 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

87. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Балдичу М.П. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Козіївка, вул.Першотравнева, 3, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Балдича Миколи Петровича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Балдичу М.П. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Козіївка, вул.Першотравнева, 3 на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1536-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

88. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Рудю О.П. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Козіївка, 

вул.Пугачова, 13, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Рудя О.П. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту і запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Рудю О.П. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в 

межах с.Козіївка, вул.Пугачова, 13, на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1537-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

89. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Суботі М.П. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: с.Мурафа, вул.Поштова, 9, на території Краснокутської 

селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Суботи М.П. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Суботі М.П. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за адресою: с.Мурафа, вул.Поштова, 9, на території 

Краснокутської селищної ради” прийняти (додається). №  1538-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

90. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Горбуновій О.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Китченківка, вул.Шкільна, 26, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Горбунової О.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Горбуновій О.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Китченківка, вул.Шкільна, 26, на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1539-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 



11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

91. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Дрижаногу Б.А. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Мурафа, вул.Харківська на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Дрижанога Богдана Анатолійовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Дрижаногу Б.А. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Мурафа, вул.Харківська на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1540-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

92. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Дейнеці В.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Мурафа, вул.Пугачова на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Дейнеки Валентини Михайлівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Дейнеці В.М. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в 

межах с.Мурафа, вул.Пугачова на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1541-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    



93. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. В’юннику В.Д. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Мурафа, вул.Центральна, 172, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. В’юнника Віктора Дмитровича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. В’юннику В.Д. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Мурафа, вул.Центральна, 172, на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1542-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

94. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Меріновій Л.П. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Мурафа, вул.Поштова на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Мерінової Лідії Петрівни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Меріновій Л.П. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Мурафа, вул.Поштова на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1543-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

95. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Меріновій Л.П. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



господарських будівель і споруд за адресою: с.Мурафа, вул.Поштова, 9а, на території 

Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Мерінової Лідії Петрівни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Меріновій Л.П. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.Мурафа, вул.Поштова, 9а на території 

Краснокутської селищної ради” прийняти (додається). №  1544-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

96. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Рябченку В.І. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Мурафа, вул.Олександрівська, 19, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Рябченка Віктора Івановича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Рябченку В.І. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в 

межах с.Мурафа, вул.Олександрівська, 19, на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1545-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

97. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Китченку В.Г. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Мурафа, вул.Олександрівська, 17, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Китченка В.Г. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Китченку В.Г. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Мурафа, вул.Олександрівська, 17, на території Краснокутської 

селищної ради” прийняти (додається). №  1546-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

98. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Шамаєвій Н.П. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Мурафа, вул.Перемоги на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Шамаєвої Наталії Петрівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Шамаєвій Н.П. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Мурафа, вул.Перемоги на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1547-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

99. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Потапчуку М.О. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Мурафа, вул.Дружби, 10, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Потапчука Миколи Олексійовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 



Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Потапчуку М.О. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Мурафа, вул.Дружби, 10, на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1548-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

100. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Суботі Т.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мирне, 

вул.Першотравнева, 22, на території Краснокутської селищної рад.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Суботи Тетяни Миколаївни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Суботі Т.М. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Мирне, вул.Першотравнева, 22, на території Краснокутської селищної рад” прийняти 

(додається). №  1549-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

101. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Скрипнику А.О. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Козіївка, вул.Сороківська, 62, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Скрипника Андрія Олександровича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Скрипнику А.О. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 



господарства  в межах с.Козіївка, вул.Сороківська, 62, на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1550-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

102. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Торянику В.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Качалівка, 

вул.Першотравнева, 34, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Торяника Володимира Миколайовича та наданий пакет документів розглянуто 

на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Торянику В.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Качалівка, вул.Першотравнева, 34, на території Краснокутської 

селищної ради” прийняти (додається). №  1551-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

103. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Момот Т.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Козіївка, 

вул.Миру, 36, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Момот Тамари Володимирівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Момот Т.В. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в 

межах с.Козіївка, вул.Миру, 36, на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1552-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

104. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Юрченко А.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Любівка, 

вул.Слобожанська, 173, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Юрченко А.А. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Юрченко А.А. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Любівка, вул.Слобожанська, 173, на території Краснокутської 

селищної ради” прийняти (додається). №  1553-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

105. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Момот Н.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Козіївка, 

вул.Садова, 46, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Момот Наталії Вікторівни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Момот Н.В. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в 

межах с.Козіївка, вул.Садова, 46, на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1554-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

106. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Небожиній В.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Любівка, 

вул.Пушкіна, 5, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Небожиної В.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Небожиній В.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Любівка, вул.Пушкіна, 5, на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1555-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

107. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Перепелиці В.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Любівка, 

вул.Першотравнева на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Перепелиці Володимира Івановича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Перепелиці В.І. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Любівка, вул.Першотравнева на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1556-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 



11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

108. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Тріщенку П.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Каплунівка, 

вул.Берегова, 15, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Тріщенка Павла Сергійовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Тріщенку П.С. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Каплунівка, вул.Берегова, 15, на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1557-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

109. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Казаковій М.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Колонтаїв, 

вул.Садова, 11, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Казакової М.М та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Казаковій М.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Колонтаїв, вул.Садова, 11, на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1558-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    



110. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Стороженку О.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Городнє, вул.Гагаріна на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Стороженка О.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Стороженку О.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Городнє, вул.Гагаріна на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1559-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

111. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Тріщенко Н.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Каплунівка, 

вул.Берегова на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Тріщенко Надії Іванівни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Тріщенко Н.І. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Каплунівка, вул.Берегова на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1560-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

112. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Бобрицькому С.С. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Городнє, вул.Гагаріна на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Бобрицького С.С. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Бобрицькому С.С. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Городнє, вул.Гагаріна на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1561-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

113. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. В’юннику В.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Качалівка, 

вул.Сидорова, 2, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. В’юнника В.С. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. В’юннику В.С. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Качалівка, вул.Сидорова, 2, на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1562-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

114. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Дроняку М.Д. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Степанівка, 

вул.Польова, 10, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Дроняка М.Д. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Дроняку М.Д. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 



господарства  в межах с.Степанівка, вул.Польова, 10, на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1563-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

115. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Масенку О.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Пархомівка, 

вул.Іванівка, 104, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Масенка О.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Масенку О.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Пархомівка, вул.Іванівка, 104, на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1564-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

116. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Денисенко Л.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Пархомівка на 

території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Денисенко Л.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Денисенко Л.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

(додається). №  1565-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    



 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

117. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Чернишову С.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с-ща 

Водяне, пров.Московський, 5, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Чернишова С.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Чернишову С.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с-ща Водяне, пров.Московський, 5, на території Краснокутської 

селищної ради” прийняти (додається). №  1566-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

118. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Білик Л.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с-ща Водяне на 

території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Білик Л.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Білик Л.І. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в 

межах с-ща Водяне на території Краснокутської селищної ради” прийняти (додається).                    

№  1567-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    



8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

119. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Івахненку В.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Бідило, 

вул.Новоселівська, 18, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Івахненка В.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Івахненку В.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Бідило, вул.Новоселівська, 18, на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1568-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

120. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Дейнеці О.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Мурафа, 

вул.Весняна, 28, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Дейнеки Олени Олександрівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Дейнеці О.О. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в 

межах с.Мурафа, вул.Весняна, 28, на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1569-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 



13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

121. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Федоренку Ю.П. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Ходунаївка, вул.Харківська, 12, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Федоренка Юрія Петровича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Федоренку Ю.П. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Ходунаївка, вул.Харківська, 12 на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1570-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

122. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Солонецькому В.І. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Карайкозівка на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Солонецького Віталія Івановича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Солонецькому В.І. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Карайкозівка на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1571-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

123. Слухали: 



- Про надання дозволу гр. Солонецькій О.Ю. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Карайкозівка на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Солонецької Олени Юріївни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Солонецькій О.Ю. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Карайкозівка на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1572-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

124. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Семененко Н.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Ковалівка, 

вул.Урожайна на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Семененко Ніни Іванівни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Семененко Н.І. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Ковалівка, вул.Урожайна на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1573-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

125. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Рашевській Л.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Колонтаїв на 

території Краснокутської селищної ради.     



Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Рашевської Лариси Іванівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Рашевській Л.І. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Колонтаїв на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1574-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

126. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Ганус В.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Слобідка, 

вул.Підлісна,13, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Ганус Валентини Михайлівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Ганус В.М. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в 

межах с.Слобідка, вул.Підлісна,13, на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1575-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

127. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Скляру О.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах смт 

Краснокутськ, вул.Затишна на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Скляра Олександра Івановича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 



архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Скляру О.І. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в 

межах смт Краснокутськ, вул.Затишна на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1576-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

128. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Поліщуку В.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Березівка на 

території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Поліщука В.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Поліщуку В.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Березівка на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1577-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

129. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Рашевському О.С. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Колонтаїв, вул.Центральна на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Рашевського Олександра Сергійовича та наданий пакет документів розглянуто 

на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Рашевському О.С. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 



господарства  в межах с.Колонтаїв, вул.Центральна на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1578-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

130. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Рашевському С.І. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Колонтаїв на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Рашевського Сергія Івановича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Рашевському С.І. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Колонтаїв на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1579-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

131. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Конвісаровій К.А. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах 

с.Чернещина, вул.Берегова, 56, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Конвісарової Катерини Андріївни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Конвісаровій К.А. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Чернещина, вул.Берегова, 56, на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1580-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

132. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Білашовій Л.П. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах смт 

Краснокутськ, вул.Заводська, 9, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Білашової Л.П. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Білашовій Л.П. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах смт Краснокутськ, вул.Заводська, 9, на території Краснокутської 

селищної ради” прийняти (додається). №  1581-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

133. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Сотніковій В.Ф. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: с.Мурафа, вул.Поштова, 8а.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Сотнікової Валентини Федорівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Сотніковій В.Ф. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.Мурафа, вул.Поштова, 8а” прийняти 

(додається). №  1582-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    



5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

134. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Батовському О.О. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за адресою: смт Краснокутськ, вул.Шкільна, 31.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Батовського Олексія Олександровича та наданий пакет документів розглянуто 

на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Батовському О.О. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд за адресою: смт Краснокутськ, вул.Шкільна, 31” 

прийняти (додається). №  1583-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

135. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Батовському О.О. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах смт 

Краснокутськ, вул.Шкільна, 31, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Батовського О.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Батовському О.О. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах смт Краснокутськ, вул.Шкільна, 31, на території Краснокутської 

селищної ради” прийняти (додається). №  1584-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 



10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

136. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Туманцовій І.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: с.Качалівка, вул.Китченка, 68.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Туманцової Ірини Олександрівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Туманцовій І.О. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.Качалівка, вул.Китченка, 68” 

прийняти (додається). №  1585-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

137. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Скляр Н.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: смт Костянтинівка, вул.Новоселівська, 3.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Скляр Наталії Сергіївни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Скляр Н.С. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за адресою: смт Костянтинівка, вул.Новоселівська, 3” 

прийняти (додається). №  1586-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    



138. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Стешенко Н.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: с.Степанівка, вул.Польова, 18.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Стешенко Надії Володимирівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Стешенко Н.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.Степанівка, вул.Польова, 18” 

прийняти (додається). №  1587-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

139. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Стешенку С.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: с.Степанівка, вул. 8-го Березня.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Стешенка Сергія Володимировича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Стешенку С.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.Степанівка, вул. 8-го Березня” 

прийняти (додається). №  1588-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

140. Слухали: 



- Про надання дозволу гр. Соколовському О.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за адресою: с.Козіївка, вул.Шевченка, 45.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Соколовського Олексія Миколайовича та наданий пакет документів розглянуто 

на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Соколовському О.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.Козіївка, вул.Шевченка, 45” 

прийняти (додається). №  1589-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

141. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Юхно Н.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: с.Мурафа, вул.Комишанська, 1.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Юхно Н.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Юхно Н.І. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за адресою: с.Мурафа, вул.Комишанська, 1” прийняти 

(додається). №  1590-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

142. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Кащенко Н.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: смт Краснокутськ, вул.Вигінчанська.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Кащенко Н.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Кащенко Н.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд за адресою: смт Краснокутськ, вул.Вигінчанська” 

прийняти (додається). №  1591-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

143. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Чайці М.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: с.Карайкозівка, вул.Шевченка, 1/а.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Чайки М.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Чайці М.І. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за адресою: с.Карайкозівка, вул.Шевченка, 1/а” прийняти 

(додається). №  1592-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

144. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Струнцю Р.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: с-ще Оленівське, вул.Сіра.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Струнця Романа Васильовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 



Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Струнцю Р.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с-ще Оленівське, вул.Сіра” прийняти 

(додається). №  1593-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

145. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Галушці З.Г. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Рябоконеве, 

вул.Яблунева, 28, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Галушки З.Г. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Галушці З.Г. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Рябоконеве, вул.Яблунева, 28, на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1594-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

146. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Мельнику Н.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Ковалівка на 

території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Мельника Назара Михайловича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Мельнику Н.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Ковалівка на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1595-VІІІ 



Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

147. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Авдюсі Т.К. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Карайкозівка, 

вул.Лісова на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Авдюхи Тамари Кадирівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Авдюсі Т.К. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в 

межах с.Карайкозівка, вул.Лісова на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1596-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

148. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Богданову І.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в межах с.Олексіївка на 

території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Богданова І.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Богданову І.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  в межах с.Олексіївка на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1597-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    



4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

149. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Чаюну С.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: с.Сонцедарівка, вул.Гагаріна, 6.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Чаюна Сергія Олексійовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Чаюну С.О. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за адресою: с.Сонцедарівка, вул.Гагаріна, 6” прийняти 

(додається). №  1598-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

150. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Онищенку С.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: с-ще Водяне, вул.Московська, 55.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Онищенка Сергія Івановича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Онищенку С.І. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с-ще Водяне, вул.Московська, 55” 

прийняти (додається). №  1599-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    



8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

151. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Поляшенко І.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка вул. 

Староодесянська, 19, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Поляшенко Ірини Степанівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Поляшенко І.С. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Козіївка вул.Староодесянська, 19, на території Краснокутської 

селищної ради” прийняти (додається). №  1600-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

152. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Борщову М.Ф. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: с.Пархомівка, вул.Кутузова, 36.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Борщова Миколи Федотовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту і запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Борщову М.Ф. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.Пархомівка, вул.Кутузова, 36” 

прийняти (додається). №  1601-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

153. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Чернишову С.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за адресою: с-ще Водяне, пров. 2-й Московський, 5.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Чернишова С.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Чернишову С.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с-ще Водяне, пров. 2-й Московський, 

5” прийняти (додається). №  1602-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

154. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Германовському О.І. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах с.В’язова  на території 

Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Германовського О.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Германовському О.І. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах 

с.В’язова  на території Краснокутської селищної ради ” прийняти (додається). №  1603-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

155. Слухали: 



- Про надання дозволу гр. Підбуцькому Д.О. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Мурафа, вул.Спортивна на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Підбуцького Д.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Підбуцькому Д.О. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Мурафа, вул.Спортивна на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1604-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

156. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. В’юннику О.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, 

вул.Комишанська на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. В’юнника О.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. В’юннику О.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Мурафа, вул.Комишанська на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1605-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

157. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Семененко В.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, 

вул.Комишанська, 13, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Семененко В.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Семененко В.О. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Мурафа, вул.Комишанська, 13, на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1606-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

158. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Бідило І.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, 

вул.Садова на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Бідила І.І та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної комісії 

з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного 

захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Бідило І.І. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Мурафа, вул.Садова на території Краснокутської селищної ради” прийняти (додається).               

№  1607-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

159. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. В’юнник Є.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, 

вул.Комишанська на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. В’юнник Євдокії Семенівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 



Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. В’юнник Є.С. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Мурафа, вул.Комишанська на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1608-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

160. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Горбенку О.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, 

вул.Центральна на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Горбенка О.М та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Горбенку О.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Мурафа, вул.Центральна на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1609-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

161. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Цюпці О.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мирне, 

вул.Лугова на території Краснокутської селищної ради5.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Цюпки О.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Цюпці О.М. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Мирне, вул.Лугова на території Краснокутської селищної ради” прийняти (додається).                  

№ 1610-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

162. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Чепелеву Д.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: с.Колонтаїв, вул.Набережна, 5.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Чепелева Д.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Чепелеву Д.І. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за адресою: с.Колонтаїв, вул.Набережна, 5” прийняти 

(додається). №  1611-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

163. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Русаковій Л.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Слобідка, 

вул.Світла, 46, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Русакової Л.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Русаковій Л.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Слобідка, вул.Світла, 46, на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1612-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

164. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Носовській В.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Слобідка, вул.Світла, 45, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Носовської В.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Носовській В.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Слобідка, вул.Світла, 45, на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1613-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

165. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Овечці В.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, 

вул.Центральна на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Овечки В.С. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Овечці В.С. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Колонтаїв, вул.Центральна на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1614-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

166. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Жадан А.Г. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Ковалівка на 

території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Жадан А.Г. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Жадан А.Г. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Ковалівка на території Краснокутської селищної ради” прийняти (додається). №  1615-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

167. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Бровку О.Г. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Рябоконеве, 

вул.Нова на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Бровка Олександра Григоровича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Бровку О.Г. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Рябоконеве, вул.Нова на території Краснокутської селищної ради” прийняти (додається). №  

1616-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

168. Слухали: 



- Про надання дозволу гр. Дяценку Г.Г. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Хутірське на 

території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Дяценка Г.Г. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Дяценку Г.Г. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах                         

с.Хутірське на території Краснокутської селищної ради” прийняти (додається). №  1617-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

169. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. В’юник О.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Качалівка на 

території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. В’юник Оксани Станіславівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання надання дозволу гр. В’юник О.С. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Качалівка на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1618-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

170. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Лисенку В.Ю. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Павлюківка на 

території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Лисенка В.Ю. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Лисенку В.Ю. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Павлюківка на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1619-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

171. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Кушнеруку С.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.В’язова, 

вул.Миру, 20, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Кушнерука С.С. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Кушнеруку С.С. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.В’язова, вул.Миру, 20, на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1620-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

172. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Дрозду К.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами населених пунків Краснокутської селищної ради для ведення 

особистого селянського господарства.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Дрозда Костянтина Анатолійовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 



Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Дрозду К.А. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунків Краснокутської селищної 

ради для ведення особистого селянського господарства” прийняти (додається). №  1621-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

173. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Скибі С.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, 

вул.Перемоги, 43, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Скиби С.А. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Скибі С.А. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Козіївка, вул.Перемоги, 43, на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1622-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

174. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Безкоровайній І.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Безкоровайної І.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Безкоровайній І.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Козіївка, пров.Кузнечний на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1623-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 



 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

175. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Івановій Г.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

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

на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Іванової Г.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Івановій Г.І. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Карайкозівка на території Краснокутської селищної ради” прийняти (додається). №  1624-

VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

176. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Капустіну В.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

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

на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Капустіна В.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Капустіну В.О. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Карайкозівка на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1625-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 



7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

177. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Прижеславській Н.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Карайкозівка на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Прижеславської Н.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Прижеславській Н.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Карайкозівка на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1626-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

178. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Іванову К.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

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

на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Іванова К.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Іванову К.О. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Карайкозівка на території Краснокутської селищної ради” прийняти (додається). №  1627-

VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 



13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

179. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Бобонцю М.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

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

на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Бобонця М.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Бобонцю М.І. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Карайкозівка на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1628-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

180. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Власенко О.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

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

на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Власенко О.А. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Власенко О.А. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Карайкозівка на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1629-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

181. Слухали: 



- Про надання дозволу гр. Кушнерук О.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.В’язова на 

території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Кушнерук О.А. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Кушнерук О.А. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.В’язова на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1630-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

182. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Полежаці А.Г. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.В’язова, 

вул.Вишнева, 27, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Полежаки А.Г. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Полежаці А.Г. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.В’язова, вул.Вишнева, 27, на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1631-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

183. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Шевченку Є.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с.Чернещина, пров.Кленовий, 32, для ведення особистого селянського 

господарства.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Шевченка Є.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Шевченку Є.О. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в с.Чернещина, пров.Кленовий, 32, для 

ведення особистого селянського господарства” прийняти (додається). №  1632-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

184. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Теличко О.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, 

вул.Харитоненка на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Теличко Олени Михайлівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Теличко О.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Мурафа, вул.Харитоненка на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1633-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

186. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Желновач К.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, 

вул.Лисенка на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Желновач К.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Желновач К.О. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 



господарства в межах с.Мурафа, вул.Лисенка на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1635-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

187. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Грищенко В.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, 

вул.Лісна, 2, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Грищенко В.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Грищенко В.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Мурафа, вул.Лісна, 2, на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1636-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

188. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Поповій В.Є. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Слобідка, 

вул.Світла, 47, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Попової В.Є. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Поповій В.Є. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Слобідка, вул.Світла, 47 на території Краснокутської селищної ради” прийняти (додається). 

№  1637-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    



 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

189. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Момоту Ю.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, 

вул.Головченка, 9, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Момота Ю.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Момоту Ю.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Козіївка, вул.Головченка, 9, на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1638-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

190. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Дмитрук В.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, 

вул.Центральна, 128, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Дмитрук В.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Дмитрук В.О. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Центральна, 128 на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1639-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    



8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

191. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Сидорчуку М.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Ковалівка на 

території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Сидорчука Миколи Олександровича та наданий пакет документів розглянуто 

на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Сидорчуку М.О. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Ковалівка на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1640-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

192. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Поповій А.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Слобідка, 

вул.Світла, 50, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Попової А.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Поповій А.В. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Слобідка, вул.Світла, 50 на території Краснокутської селищної ради” прийняти (додається). 

№  1641-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 



13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

193. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Савченко А.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівль і споруд за адресою:  смт Краснокутськ, вул.Дачна.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Савченко А.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Савченко А.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівль і споруд за адресою:  смт Краснокутськ, вул.Дачна” 

прийняти (додається). №  1642-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

194. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Коваль І.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт 

Краснокутськ, вул. Бориса Зголи, 62, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Коваль І.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Коваль І.М. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

смт Краснокутськ, вул. Бориса Зголи, 62, на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1643-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

195. Слухали: 



- Про надання дозволу гр. Музиці С.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Степанівка, 

вул.Бабаченка, 25, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Музики Світлани Миколаївни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Музиці С.М. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Степанівка, вул.Бабаченка, 25, на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1644-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

196. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Чубирку С.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт 

Краснокутськ, вул.Заводська на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Чубирка Сергія Васильовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Чубирку С.В. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

смт Краснокутськ, вул.Заводська на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1645-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

197. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Стельмахову С.С. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Любівка, вул.Шевченка, 8, на території Краснокутської селищної ради.     



Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Стельмахова С.С. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Стельмахову С.С. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Любівка, вул.Шевченка, 8, на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1646-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

198. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Савченку В.Б. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Ситники на 

території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Савченка Володимира Борисовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Савченку В.Б. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Ситники на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1647-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

199. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Власенко Н.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, 

пров.Кузнечний на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Власенко Н.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 



Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Власенко Н.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Козіївка, пров.Кузнечний на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1648-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

200. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. В’юнник Т.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, 

вул.Сороківська, 54, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. В’юнник Тамари Володимирівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. В’юнник Т.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Козіївка, вул.Сороківська, 54, на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1649-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

201. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Яременку О.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, 

вул.Новоселівська, 55, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Яременка Олега Олексійовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Яременку О.О. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 



господарства в межах с.Козіївка, вул.Новоселівська, 55, на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1650-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

202. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Працебуді В.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Каплунівка, 

вул.Морозова, 12 на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Працебуди В.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Працебуді В.І. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Каплунівка, вул.Морозова, 12, на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1651-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

203. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Сєрій Р.Г. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Любівка, 

вул.Першотравнева, 32, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Сєрої Раїси Григорівни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Сєрій Р.Г. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Любівка, вул.Першотравнева, 32, на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1652-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    



 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

204. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Гришко Л.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Рябоконеве на 

території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Гришко Лідії Іванівни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Гришко Л.І. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Рябоконеве на території Краснокутської селищної ради” прийняти (додається).                              

№ 1653-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

205. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Шейко В.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, 

вул.Підгорна на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Шейко Валерії Андріївни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Шейко В.А. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Колонтаїв, вул.Підгорна на території Краснокутської селищної ради” прийняти (додається). 

№  1654-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    



8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

206. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Гавришу А.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, 

вул.Весняна, 56, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Гавриша А.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Гавришу А.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Мурафа, вул.Весняна, 56, на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1655-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

207. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Міщенко І.Л. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, 

вул.Спортивна, 26, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Міщенко І.Л. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Міщенко І.Л. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Мурафа, вул.Спортивна, 26, на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1656-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    



14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

208. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. В’юннику М.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, 

вул.Спортивна, 22, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. В’юника М.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. В’юннику М.І. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Мурафа, вул.Спортивна, 22, на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається). №  1657-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

209. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Мальку М.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, 

вул.Богодухівська на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Малька М.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Мальку М.М. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Мурафа, вул.Богодухівська на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1658-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

210. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Глушку В.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Ситники на 

території Краснокутської селищної ради.     



Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Глушка В.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Глушку В.В. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Ситники на території Краснокутської селищної ради” прийняти (додається). №  1659-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

211. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Туманцову В.С. 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 – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Туманцова Віталія Сергійовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Туманцову В.С. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт Краснокутськ на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1660-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

212. Слухали: 
- Про надання дозволу громадянам на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі-складу за межами смт 

Краснокутськ, вул.Новостроєнівська, 53/12, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяви гр. Яковенко Олени Андріївни, гр. Яковенка Леоніда Олександровича, гр. Бутенко 

Віри Петрівни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 



Вирішили: рішення “Про надання дозволу громадянам на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі-складу за межами 

смт Краснокутськ, вул.Новостроєнівська, 53/12, на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1661-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

213. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Солонецькому І.І. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за адресою: смт Краснокутськ, пров.Весняний.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Солонецького І.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Солонецькому І.І. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд за адресою: смт Краснокутськ, пров.Весняний” 

прийняти (додається). №  1662-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

214. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Солов’ю В.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах с.Козіївка, вул.Мічуріна, 2А, на 

території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Солов’я В.А. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Солов’ю В.А. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах 

с.Козіївка, вул.Мічуріна, 2А, на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1663-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

215. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Дячуку О.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах с.Козіївка, пров.Кузнечний на 

території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Дячука Олексія Івановича та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Дячуку О.І. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах с.Козіївка, 

пров.Кузнечний на території Краснокутської селищної ради” прийняти (додається). № 1664-

VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

216. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Марющенко В.С. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах с.Вязова, 

вул.Молодіжна, 25, на території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Марющенко Валентини Семенівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Марющенко В.С. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах 

с.Вязова, вул.Молодіжна, 25, на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1665-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    



5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

217. Слухали: 
- Про розгляд заяви гр. Богомол О.В. про надання дозволу на  розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва на території 

Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Богомол Ольги Василівни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про розгляд заяви гр. Богомол О.В. про надання дозволу на  розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва на 

території Краснокутської селищної ради ” прийняти (додається). №  1666-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

218. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Мясніченко Л.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за адресою: смт Краснокутськ, вул.Перемоги, 12-б/7.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Мясніченко Л.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “ надання дозволу гр. Мясніченко Л.В. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки за адресою: смт Краснокутськ, вул.Перемоги, 12-б/7” 

прийняти (додається). №  1667-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    



219. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Тимошенко Т.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за адресою: смт Краснокутськ, вул.Перемоги, 11-а/13.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Тимошенко Т.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Тимошенко Т.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: смт Краснокутськ, 

вул.Перемоги, 11-а/13” прийняти (додається). №  1668-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

220. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Грищенку Р.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: смт Краснокутськ, пров.Поштовий.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Грищенка Р.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Грищенку Р.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: смт Краснокутськ, 

пров.Поштовий ” прийняти (додається). №  1664-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

221. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Панченко Д.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: смт Краснокутськ, пров.Поштовий.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Панченко Д.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 



Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Панченко Д.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: смт Краснокутськ, 

пров.Поштовий ” прийняти (додається). №  1670-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

222. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Мухіній К.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: смт Краснокутськ, пров.Поштовий.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Мухіної Катерини Анатоліївни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Мухіній К.А. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки за адресою: смт Краснокутськ, пров.Поштовий ” 

прийняти (додається). №  1671-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

223. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Грищенку Є.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: смт Краснокутськ, пров.Поштовий.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Грищенка Євгенія Вікторовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Грищенку Є.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: смт Краснокутськ, 

пров.Поштовий ” прийняти (додається). №  1672-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    



4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

224. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Лащенку В.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража за адресою: смт Краснокутськ, 

вул.Базарна.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Лащенка Віктора Васильовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Лащенку В.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража за 

адресою: смт Краснокутськ, вул.Базарна ” прийняти (додається). №  1673-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

225. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Гузенко І.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража за адресою: смт Краснокутськ, 

вул.Базарна.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Гузенко Ірини Михайлівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Гузенко І.М. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража за адресою: смт 

Краснокутськ, вул.Базарна ” прийняти (додається). №  1674-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 



10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

226. Слухали: 
- Про надання гр. Тарану О.О. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

адресою: вул.Ставкова, 8, с.Пархомівка, Богодухівського району Харківської області.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Тарана О.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання гр. Тарану О.О. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул.Ставкова, 8, с.Пархомівка, Богодухівського району 

Харківської області” прийняти (додається). №  1675-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

227. Слухали: 
- Про надання гр. Цовмі О.Р. у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

вул.Миру, 273, смт Краснокутськ, Богодухівського району Харківської області.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Цовми О.Р. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання гр. Цовмі О.Р. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул.Миру, 273, смт Краснокутськ, Богодухівського району 

Харківської області” прийняти (додається). №  1676-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

228. Слухали: 



- Про надання гр. Осідзе К.Е. у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

вул.Центральна, 28, с.Каплунівка, Богодухівського району Харківської області.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Осідзе Крістіни Едуардівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання гр. Осідзе К.Е. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул.Центральна, 28, с.Каплунівка, Богодухівського району 

Харківської області” прийняти (додається). №  1677-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

229. Слухали: 
- Про надання гр. Свистун О.М. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

адресою: вул.Черемушна, 33, с.Олексіївка, Богодухівського району Харківської області.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Свистун О.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання гр. Свистун О.М. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул.Черемушна, 33, с.Олексіївка, Богодухівського району 

Харківської області” прийняти (додається). №  1678-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

230. Слухали: 
- Про надання гр. Колпаковій О.В. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

адресою: вул.Охтирська, 148, смт Краснокутськ, Богодухівського району Харківської області.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Колпакової О.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання гр. Колпаковій О.В. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул.Охтирська, 148, смт Краснокутськ, Богодухівського 

району Харківської області” прийняти (додається). №  1679-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

231. Слухали: 
- Про надання гр. Грищенку О.П. у власність земельної ділянки для будівництва і 

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

адресою: вул.Лісна, 19, с.Мурафа, Богодухівського району Харківської області.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Грищенка О.П. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання гр. Грищенку О.П. у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул.Лісна, 19, с.Мурафа, Богодухівського району 

Харківської області” прийняти (додається). №  1680-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

232. 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. Волковій З.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Волкової З.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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. 

Волковій З.М.” прийняти (додається). №  1681-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

233. 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. Золотаренко Т.Я.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Золотаренко Т.Я. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту 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. 

Золотаренко Т.Я.” прийняти (додається). №  1682-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

234. 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. Лукіну С.М..     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Лукіна С.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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. 

Лукіну С.М.” прийняти (додається). №  1683-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    



 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

235. 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. Погорєловій С.В..     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Погорєлової С.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту 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. 

Погорєловій С.В.” прийняти (додається). №  1684-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

236. 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. Горяіновій Н.В..     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Горіянової Н.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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. 

Горяіновій Н.В. ” прийняти (додається). №  1685-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    



8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

237. Слухали: 
- Про надання гр. Кіцці О.М. у власність земельних ділянок для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Кіцки О.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання гр. Кіцка О.М. у власність земельних ділянок для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради ” прийняти (додається). №  1686-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

238. 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. Баглаю О.С.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Баглая О.С. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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. 

Баглаю О.С” прийняти (додається). №  1687-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    



239. 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. Юрченку О.І..     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Юрченка О.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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. 

Юрченку О.І.” прийняти (додається). №  1688-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

240. Слухали: 
- Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки (паю) гр. Гуренко Н.Г.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Гуренко Наталії Григорівні та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки (паю) гр. 

Гуренко Н.Г.” прийняти (додається). №  1689-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

241. Слухали: 
- Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки (паю) гр. Борисову О.Г.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Борисова О.Г. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки (паю) гр. 

Борисову О.Г.” прийняти (додається). №  1690-VІІІ 



Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

242. Слухали: 
- Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки (паю) гр. Ткачук К.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Ткачук Катерини Михайлівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки (паю) гр. 

Ткачук К.М.” прийняти (додається). №  1691-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

243. Слухали: 
- Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки (паю) гр. Ткачуку С.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Ткачука Сергія Вікторовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки (паю) гр. 

Ткачуку С.В.” прийняти (додається). №  1692-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 



13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

244. Слухали: 
- Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки (паю) гр. Багдасарян О.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Багдасарян Олександри Василівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки (паю) гр. 

Багдасарян О.В.” прийняти (додається). №  1693-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

245. Слухали: 
- Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки (паю) гр. Фаніній Л.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Фаніної Л.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки (паю) гр. 

Фаніній Л.М.” прийняти (додається). №  1694-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

246. Слухали: 
- Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки (паю) гр. Фаніній Л.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Фаніної Л.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки (паю) гр. 

Фаніній Л.М.” прийняти (додається). №  1695-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 



 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

247. Слухали: 
- Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки (паю) гр. Фаніній Л.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Фаніної Л.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки (паю) гр. 

Фаніній Л.М.” прийняти (додається). №  1696-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

248. Слухали: 
- Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки (паю) гр. Фаніній Л.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Фаніної Л.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки (паю) гр. 

Фаніній Л.М.” прийняти (додається). №  1697-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

249. Слухали: 



- Про надання гр. Різаку І.К. у власність земельних ділянок для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Різака І.К. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання гр. Різаку І.К. у власність земельних ділянок для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради ” прийняти (додається). №  1698-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

250. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Рябоконю О.П. на розробку технічної документації із землеустрою 

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

оформлення права власності     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Рябоконя Олександра Павловича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Рябоконю О.П. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в 

натрі (на місцевості) для оформлення права власності” прийняти (додається). №  1699-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

251. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Собко С.П. на розробку технічної документації із землеустрою 

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

оформлення права власності     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Собко С.П. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Собко С.П. на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в натрі (на 

місцевості) для оформлення права власності” прийняти (додається). №  1700-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

252. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Оляніну Г.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської селищної ради для ведення 

особистого селянського господарства     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Оляніна Г.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Оляніну Г.В. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської селищної 

ради для ведення особистого селянського господарства” прийняти (додається). №  1701-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

253. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Лисенку С.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської селищної ради для ведення 

особистого селянського господарства     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Лисенка С.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Лисенку С.В. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської селищної 

ради для ведення особистого селянського господарства” прийняти (додається). №  1702-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

254. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Вишняку В.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської селищної ради для ведення 

особистого селянського господарства     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Вишняка В.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Вишняку В.О. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення  земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства” прийняти 

(додається). №  1703-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

255. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Торянику О.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської селищної ради для ведення 

особистого селянського господарства     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Торяника О.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Торянику О.І. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення  земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства” прийняти 

(додається). №  1704-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

256. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Адамцю О.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської селищної ради для ведення 

особистого селянського господарства     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Адамця О.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Адамцю О.І. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської селищної 

ради для ведення особистого селянського господарства” прийняти (додається). №  1705-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

257. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Гридинському С.Є. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами 

населених пунктів на території Краснокутської селищної ради     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Гридинського С.Є. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Гридинському С.Є. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1706-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 



13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

258. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Підбуцькій Н.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської селищної ради для ведення 

особистого селянського господарства     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Підбуцької Наталії Олексіївни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Підбуцькій Н.О. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства” прийняти 

(додається). №  1707-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

259. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Ручці С.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської селищної ради для ведення 

особистого селянського господарства. 

- Перед поіменним голосуванням селищний голова Карабут І.О. оголосила про конфлікт 

інтересів під час прийняття цього рішення та повідомила, що не прийматиме участі в 

голосуванні.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Ручки С.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Ручці С.М. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської селищної 

ради для ведення особистого селянського господарства” прийняти (додається). №  1708-VІІІ 
Голосували: за – 19, 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. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. -   не голос 22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19   1 



260. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Сєлєгєю А.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населених 

пунктів на території Краснокутської селищної ради     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Сєлєгєя А.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Сєлєгєю А.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1709-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

261. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Лукавенко К.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населених 

пунктів на території Краснокутської селищної ради     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Лукавенко К.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Лукавенко К.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1710-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

262. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Дядик М.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населених 

пунктів на території Краснокутської селищної ради     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Дядик Марії Михайлівни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Дядик М.М. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за 

межами населених пунктів на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1711-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

263. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Василенку О.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населених 

пунктів на території Краснокутської селищної ради     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Василенка О.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Василенку О.О. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1712-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

264. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Тарасенко Р.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населених 

пунктів на території Краснокутської селищної ради     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Тарасенко Р.А. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Тарасенко Р.А. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 



господарства за межами населених пунктів на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1713-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

265. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Котелевській Т.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами 

населених пунктів на території Краснокутської селищної ради     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Котелевської Т.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Котелевській Т.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів на території Краснокутської селищної ради” 

прийняти (додається). №  1714-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

266. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Кірєєвій Н.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населених 

пунктів на території Краснокутської селищної ради     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Кірєєвої Н.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Кірєєвій Н.І. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за 

межами населених пунктів на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). №  1715-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    



 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

267. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Приовражна, 7, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. В’юнник В.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, 

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

В’юнник В.В.” прийняти (додається). №  1716-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

268. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її  увласність гр. Жушману А.В     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Жушмана А.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Базарна на 

території Краснокутської селищної ради та надання її  увласність гр. Жушману А.В” 

прийняти (додається). №  1717-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    



8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

269. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Підбуцької Т.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, 

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

Підбуцькій Т.М.” прийняти (додається). №  1718-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

270. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Степанівка, вул.Бабаченка, 28, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Ігнатенко Н.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Степанівка, 

вул.Бабаченка, 28, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Ігнатенко Н.І.” прийняти (додається). №  1719-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    



14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

271. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Сербіної Т.А. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, 

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

Сербіній Т.А.” прийняти (додається). №  1720-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

272. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Рандава на території Краснокутської 

селищної ради та надання її  у власність гр. Лебідю В.І.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Лебідя В.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Рандава на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Лебідю В.І.” прийняти 

(додається). №  1721-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

273. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Рандава на території Краснокутської 

селищної ради та надання її  у власність гр. В’юннику Є.О     



Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. В’юнника Є.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Рандава на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. В’юннику Є.О” прийняти 

(додається). №  1722-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

274. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Рандава на території Краснокутської 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Митрофанова Володимира Васильовича та наданий пакет документів 

розглянуто на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії 

для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Рандава на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Митрофанову В.В” прийняти 

(додається). №  1723-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

285. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Рандава на території Краснокутської 

селищної ради та надання її  у власність гр. Цовмі Д.П.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Цовми Дмитра Петровича та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 



Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Рандава на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Цовмі Д.П.” прийняти 

(додається). №  1724-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

276. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Рандава, на території Краснокутської 

селищної ради та надання її  у власність гр. Цовмі Н.М     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Цовми Ніни Миколаївни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Рандава, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Цовмі Н.М” прийняти 

(додається). №  1725-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

277. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Рандава на території Краснокутської 

селищної ради та надання її  у власність гр. Павлович Д.Г.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Павлович Д.Г. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Рандава на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Павлович Д.Г.” прийняти 

(додається). №  1726-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

278. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Пархомівка, вул.Іванівка, 78, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Литовченка В.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Пархомівка, вул.Іванівка, 

78, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Литовченку В.О.” 

прийняти (додається). №  1727-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

279. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах смт Костянтинівка, вул.Кожушко, 30, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Гришка Петра Сергійовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту і запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва в межах смт Костянтинівка, вул.Кожушко, 30, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Гришку П.С.” прийняти 

(додається). №  1728-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    



5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

280. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: смт 

Костянтинівка, вул.Кожушко, 30, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у 

власність гр. Гришку П.С.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Гришка Петра Сергійовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту і запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд за адресою: смт Костянтинівка, вул.Кожушко, 30, на території Краснокутської 

селищної ради та надання її  у власність гр. Гришку П.С.” прийняти (додається). № 1729-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

281. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Центральна, 81, на 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Савченко В.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, 

вул.Центральна, 81, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Савченко В.В.” прийняти (додається). № 1730-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    



9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

282. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: смт 

Краснокутськ, вул.Шкільна, 38, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у 

власність гр. Желновачу О.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Желновача О.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд за адресою: смт Краснокутськ, вул.Шкільна, 38, на території Краснокутської селищної 

ради та надання її  у власність гр. Желновачу О.В.” прийняти (додається). №  1731-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

283. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Ковризі М.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Ковриги М.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Ковризі М.М.” прийняти 

(додається). №  1732-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    



14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

284. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Китченківка, вул.Шкільна, 14, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Іванової Тетяни Миколаївни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Китченківка, 

вул.Шкільна, 14, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Івановій Т.М.” прийняти (додається). №  1733-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

285. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: смт 

Краснокутськ, вул.Миру, 399, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у 

власність гр. Єрмаку О.А.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Єрмака О.А. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд за адресою: смт Краснокутськ, вул.Миру, 399, на території Краснокутської селищної 

ради та надання її  у власність гр. Єрмаку О.А.” прийняти (додається). №  1734-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

286. Слухали: 



- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Зубівка, вул.Тихонова, 19, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Рудас Надії Петрівни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Зубівка, вул.Тихонова, 

19, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Рудас Н.П.” 

прийняти (додається). №  1735-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

287. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Любівка, вул. Миколи Сургая, 5, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Гурин М.С.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Гурин Марії Сепанівни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Любівка, вул. Миколи 

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

М.С.” прийняти (додається). №  1736-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

288. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Китченківка, вул.Центральна, 17, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Савченко Валентини Сергіївни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Китченківка, 

вул.Центральна, 17, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Савченко В.С.” прийняти (додається). №  1737-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

289. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Китченківка, вул.Центральна, 62, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Жировій В.Г.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Жирової Віри Григорівни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Китченківка, 

вул.Центральна, 62, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Жировій В.Г.” прийняти (додається). № 1738-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

290. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: 

с.Китченківка, вул.Центральна, 3, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у 

власність гр. Крупі В.А.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Крупи В.А. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 



Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд за адресою: с.Китченківка, вул.Центральна, 3, на території Краснокутської селищної 

ради та надання її  у власність гр. Крупі В.А.” прийняти (додається). №  1739-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

291. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Центральна, 6, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  увласність гр. Івахненку В.О.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Івахненка В.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Центральна, 

6, на території Краснокутської селищної ради та надання її  увласність гр. Івахненку В.О.” 

прийняти (додається). №  1740-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

292. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Першотравнева, 18, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Заріцькому С.М. 

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Заріцького С.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, 

вул.Першотравнева, 18, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність 

гр. Заріцькому С.М.” прийняти (додається). №  1741-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

293. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

десантної дивізії, 18, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Воробйову Л.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Воробйова Л.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Пархомівка, вул. 5 

Гвардійської повітряно-десантної дивізії, 18, на території Краснокутської селищної ради та 

надання її  у власність гр. Воробйову Л.В.” прийняти (додається). №  1742-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

294. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Фіньку С.А.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Фінька С.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, 

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

Фіньку С.А.” прийняти (додається). №  1743-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    



5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

295. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Крещуку О.О.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Крещука О.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Крещуку О.О.” 

прийняти (додається). №  1744-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

296. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с-ща Ковалівське, вул. Віри Скотар, 76, на 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Капітан Світлани Олександрівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с-ща Ковалівське, вул. 

Віри Скотар, 76, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Капітан С.О.” прийняти (додається). №  1745-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 



10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

297. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Ковальчуківка, вул.Степова, 47, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Трофіменка В.Є. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Ковальчуківка, 

вул.Степова, 47, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Трофіменку В.Є.” прийняти (додається). №  1746-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

298. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Китченківка, вул.Центральна, 45, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Некіпелової О.С. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Китченківка, 

вул.Центральна, 45, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Некіпеловій О.С.” прийняти (додається). №  1747-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

299. Слухали: 



- затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Олексіївка, вул.Московська на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Рябченка О.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Олексіївка, 

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

Рябченку О.О.” прийняти (додається). №  17348VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

300. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Любівка, вул. Миколи Сургая, 3, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Полтавської Н.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Любівка, вул. Миколи 

Сургая, 3, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Полтавській Н.І.” прийняти (додається). №  1749-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

301. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Новоселівська, 22, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Гусейновій Е.Т.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Гусейнової Е.Т. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, 

вул.Новоселівська, 22, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність 

гр. Гусейновій Е.Т.” прийняти (додається). №  1750-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

302. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Мирне, вул.Вишнева, 14, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Суботі С.С.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Суботи Сергія Сергійовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мирне, вул.Вишнева, 14, 

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

прийняти (додається). №  1751-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

303. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Марюхненко Л.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 



Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, 

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

Марюхненко Л.В.” прийняти (додається). №  1752-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

304. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель 

житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та із земель запасу комунальної 

власності сільськогосподарського призначення (рілля) для ведення особистого селянського 

господарства розташованих в межах с.Ходунаївка, вул.Харківська, 56, на території 

Краснокутської селищної ради та надання їх у власність гр. Кажанову О.С.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Кажанова О.С. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок із земель житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та із земель запасу 

комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля) для ведення особистого 

селянського господарства розташованих в межах с.Ходунаївка, вул.Харківська, 56, на 

території Краснокутської селищної ради та надання їх у власність гр. Кажанову О.С.” 

прийняти (додається). №  1753-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

305. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, пров.Луговий, 5, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Буртиці Д.С.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Буртики Д.С. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, пров.Луговий, 

5, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Буртиці Д.С.” 

прийняти (додається). №  1754-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

306. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Шевченко Н.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Шевченко Н.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Шевченко Н.В.” 

прийняти (додається). №  1755-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

307. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Трушу Ю.О.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Труша Ю.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Трушу Ю.О.” прийняти 

(додається). №  1756-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

308. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Берегова, 26, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Величко Л.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Берегова, 

26, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Величко Л.М.” 

прийняти (додається). №  1757-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

309. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель запасу 

житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої в межах с.Колонтаїв, 

вул.Центральна, 79, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Шейко Н.І.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Шейко Н.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель запасу житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої в 

межах с.Колонтаїв, вул.Центральна, 79, на території Краснокутської селищної ради та надання 

її у власність гр. Шейко Н.І.” прийняти (додається). №  1758-VІІІ 



Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

310. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Кутузова, 3, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Молчанова О.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Кутузова, 

3, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Молчанову О.О.” 

прийняти (додається). №  1759-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

311. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Молчановій Т.Б.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Молчанової Тетяни Борисівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. 

Молчановій Т.Б.” прийняти (додається). №  1760-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    



4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

312. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Буцькому С.Г.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Буцького С.Г. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Центральна 

на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Буцькому С.Г.” 

прийняти (додається). №  1761-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

313. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Калинова, 46, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Сівірін О.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Калинова, 

46, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Сівірін О.В.” 

прийняти (додається). №  1762-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 



10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

314. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Зернова, 29, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Нестеренка В.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Зернова, 29, 

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

прийняти (додається). №  1763-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

315. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Ходанкової М.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Перемоги 

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

прийняти (додається). №  1764-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    



14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

316. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Бондаренко Т.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Молодіжна 

на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Бондаренко Т.М.” 

прийняти (додається). №  1765-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

317. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах с-ща Оленівське, вул.Сіра на території Краснокутської 

селищної ради та надання її  у власність гр. Рязанцевій Ю.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Рязанцевої Ю.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту 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-ща Оленівське, вул.Сіра на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Рязанцевій Ю.М.” прийняти 

(додається). №  1766-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

318. Слухали: 



- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Манакова Сергія Івановича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Перемоги 

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

прийняти (додається). №  1767-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

319. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, вул.Партизанська, 41, на 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Кулинічевої В.Г. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, 

вул.Партизанська, 41, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Кулинічевій В.Г.” прийняти (додається). №  1768-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

320. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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



Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Попович Л.С. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, 

вул.Горького, 10, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Попович Л.С.” прийняти (додається). №  1769-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

321. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах смт Костянтинівка, вул.Хитрунівська,13, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Гончарової Марини Леонідівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва в межах смт Костянтинівка, вул.Хитрунівська,13, на 

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

прийняти (додається). №  1770-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

322. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Гончаровій М.Л.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Гончарової М.Л. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 



Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Гончаровій М.Л.” 

прийняти (додається). №  1771-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

323. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Фалькинштейн Г.О.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Фалькинштейна Г.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Фалькинштейн Г.О.” 

прийняти (додається). №  1772-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

324. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Олексіївка, вул.Московська на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Чуженкову С.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Чуженкова С.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Олексіївка, 

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

Чуженкову С.М.” прийняти (додається). №  1773-VІІІ 



Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

325. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Степанівка на території Краснокутської 

селищної ради та надання її  у власність гр. Яременку В.С.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Яременка В.С. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Степанівка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Яременку В.С.” прийняти 

(додається). №  1774-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

326. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Слобідка, вул.Світла, 60, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Настишина Степана Івановича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Слобідка, вул.Світла, 60, 

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

прийняти (додається). №  1775-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    



4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

327. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Слобідка на території Краснокутської 

селищної ради та надання її  у власність гр. Настишиній О.Л.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Настишиної Ольги Луківни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Слобідка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Настишиній О.Л.” прийняти 

(додається). №  1776-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

328. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Любівка, вул. Миколи Сургая на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Абдуллаєвої А.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Любівка, вул. Миколи 

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

А.М.” прийняти (додається). №  1777-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    



8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

329. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Алєкберовій М.З.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Алєкберової М.З. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Алєкберовій М.З.” прийняти 

(додається). №  1778-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

330. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Центральна, 162, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Боєва О.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, 

вул.Центральна, 162, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Боєву О.І.” прийняти (додається). №  1779-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 



13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

331. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Юхну С.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Юхна С.М та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, 

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

Юхну С.М.” прийняти (додається). №  1780-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

332. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Качалівка, вул.Червона, 4, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Чуйка І.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Качалівка, вул.Червона, 

4, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Чуйку І.М.” 

прийняти (додається). №  1781-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

333. Слухали: 



- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Мілюти В.А. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с-ща Водяне на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Мілюті В.А.” прийняти 

(додається). №  1782-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

334. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Каплунівка, вул.Шевченка, 15, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Паславської Н.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Каплунівка, 

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

Паславській Н.В.” прийняти (додається). №  1783-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

335. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Федоренко Ольги Сергіївни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Пархомівка, 

вул.Долинна, 8, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Федоренко О.С.” прийняти (додається). №  1784-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

336. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Юрченка С.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, 

пров.Городищанський  на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність 

гр. Юрченку С.М.” прийняти (додається). №  1785-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

337. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, вул.Савинська, 9, на 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Резніченко Н.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 



Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, 

вул.Савинська, 9, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Резніченко Н.В.” прийняти (додається). №  1786-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

338. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Китченківка, вул.Центральна, 67, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Головко В.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Китченківка, 

вул.Центральна, 67, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Головко В.О.” прийняти (додається). №  1787-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

339. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Зубівка, вул.Тихонова, 13, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Ситник Є.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Ситник Є.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Зубівка, вул.Тихонова, 

13, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Ситник Є.М.” 

прийняти (додається). №  1788-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

340. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Першотравнева, 9, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Заріцького М.П. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, 

вул.Першотравнева, 9, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність 

гр. Заріцькому М.П.” прийняти (додається). №  1789-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

341. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Чехова, 7, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Гузенко Т.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Чехова, 7, 

на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Гузенко Т.М.” 

прийняти (додається). №  1790-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

342. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Бондаренку Л.О.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Бондаренка Л.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Нова на 

території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Бондаренку Л.О.” 

прийняти (додається). №  1791-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

343. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Цовмі Т.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Цовми Тамари Вікторівни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с-ща Оленівське, 

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

Т.В.” прийняти (додається). №  1792-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 



11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

344. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Пархомівка, вул.Кутузова, 10, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Пелиху М.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Пелиха М.М та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Пархомівка, 

вул.Кутузова, 10, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Пелиху М.М.” прийняти (додається). №  1793-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

345. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Гірська, 3, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Руденку І.Ю.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Руденка І.Ю. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Гірська, 3, 

на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Руденку І.Ю.” 

прийняти (додається). №  1794-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

346. Слухали: 



- Про затвердження проєкту 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. Лащенку В.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Лащенка Віктора Васильовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Лащенку В.В.” прийняти 

(додається). №  1795-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

347. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Яхно О.Є.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Яхно О.Є. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Яхно О.Є.” прийняти (додається). 

№  1796-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

348. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Хитрунівська, 34, на 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Карелова С.Г. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, 

вул.Хитрунівська, 34, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Карелову С.Г.” прийняти (додається). №  1797-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

349. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Центральна, 210, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Келеберді Г.Б.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Келеберди Ганни Борисівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Центральна, 

210, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Келеберді Г.Б.” 

прийняти (додається). №  1798-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

350. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та   для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Любівка, вул.Слобожанська, 132, на території 

Краснокутської селищної ради та надання їх у власність гр. Суровикіній В.Г.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Суровикіної В.Г. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 



архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд та   для ведення особистого селянського господарства в межах с.Любівка, 

вул.Слобожанська, 132, на території Краснокутської селищної ради та надання їх у власність 

гр. Суровикіній В.Г.” прийняти (додається). №  1799-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

351. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Сагачко Ю.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Сагачко Юлії Миколаївни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, 

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

Сагачко Ю.М.” прийняти (додається). №  1800-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

352. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Центральна, 78-к, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Кравцової М.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 



Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, 

вул.Центральна, 78-к, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Кравцовій М.І.” прийняти (додається). №  1801-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

353. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Зубівка, вул.Тихонова, 18/1, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Пасічник Т.І.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Пасічник Т.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Зубівка, вул.Тихонова, 

18/1, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Пасічник Т.І.” 

прийняти (додається). №  1802-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

354. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Зубівка, вул.Тихонова, 22, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Сергієнко О.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Зубівка, вул.Тихонова, 

22, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Сергієнко О.І.” 

прийняти (додається). №  1803-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

355. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Чернещина, пров.Кленовий, 1, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Боряку В.Е.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Боряка В.Е. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Чернещина, 

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

Боряку В.Е.” прийняти (додається). №  1804-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

356. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Горстці В.Г.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Горстки В.Г. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Пархомівка, 

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

Горстці В.Г.” прийняти (додається). №  1805-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

357. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Олексіївка на території Краснокутської 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Полупана Миколи Івановича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с. Олексіївка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр.Полупану М.І.” прийняти 

(додається). №  1806-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

358. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Березівка, вул.Лісова, 17, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Торгонського В.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Березівка, вул.Лісова, 17, 

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

прийняти (додається). №  1807-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 



10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

359. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража в межах смт Краснокутськ, пров.Каштановий на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. В’юннику Є.О.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. В’юнника Є.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража в межах смт Краснокутськ, пров.Каштановий 

на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. В’юннику Є.О.” 

прийняти (додається). №  1808-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

360. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ на території Краснокутської 

селищної ради та надання її  у власність гр. Гур’янову А.О.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Гур’янова А.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ на 

території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Гур’янову А.О.” 

прийняти (додається). №  1809-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

361. Слухали: 



- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Шевченка, 25, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Гробової Л.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Шевченка, 

25, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Гробовій Л.М.” 

прийняти (додається). №  1810-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

362. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Горького, 39, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Березному М.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Березного М.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Горького, 

39, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Березному М.М.” 

прийняти (додається). №  1811-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

363. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Власенко Т.І.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Власенко Т.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Власенко Т.І.” прийняти 

(додається). №  1812-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

364. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Китченківка, вул.Шкільна, 13, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Блищику М.Л. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Китченківка, 

вул.Шкільна, 13, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Блищику М.Л.” прийняти (додається). №  1813-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

365. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с-ща Оленівське, вул.Сіра на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Струнця Р.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с-ща Оленівське, вул.Сіра 



на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Струнцю Р.В.” 

прийняти (додається). №  1814-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

366. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Божко Н.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Ковалівка, вул.Польова 

на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Божко Н.О.” 

прийняти (додається). №  1815-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

367. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Набережна, 4, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Фомічева О.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Набережна, 

4, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Фомічеву О.В.” 

прийняти (додається). №  1816-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    



 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

368. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Андрущенко О.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Андрущенко Оксани Василівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Андрущенко О.В.” прийняти 

(додається). №  1817-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

369. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Одрада на території Краснокутської селищної 

ради та надання її  у власність гр. Пономаренко Г.Б.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Пономаренко Г.Б. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Одрада на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Пономаренко Г.Б.” прийняти 

(додається). №  1818-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

370. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Густенко Т.Я.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Густенко Т.Я. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. 

Густенко Т.Я.” прийняти (додається). №  1819-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

371. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Кузнечна, 12-а, на 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Чернятіна А.С. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, 

вул.Кузнечна, 12-а, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Чернятіну А.С.” прийняти (додається). №  1820-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

372. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Лисокон Л.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Лисокон Лідії Володимирівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Лисокон Л.В.” 

прийняти (додається). №  1821-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

373. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Пономаренко А.П.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Пономаренко А.П. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Пономаренко А.П.” 

прийняти (додається). №  1822-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    



374. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Ганусу В.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Гануса В.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Ганусу В.В.” прийняти 

(додається). №  1823-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

375. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Єресько Н.І.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Єресько Н.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Єресько Н.І.” прийняти 

(додається). №  1824-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

376. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Гончарову О.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Гончарова О.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Гончарову О.М.” 

прийняти (додається). №  1825-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

377. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Орос І.А.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Орос Ірини Анатоліївни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Орос І.А.” прийняти 

(додається). №  1826-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

378. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Іскрижицькому С.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Іскрижицького С.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 



Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Іскрижицькому С.В.” 

прийняти (додається). №  1827-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

379. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Незамай О.І.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Незамай Олени Ігорівни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Незамай О.І.” прийняти 

(додається). №  1828-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

380. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Казаковій Л.О.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Казакової Л.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. 

Казаковій Л.О.” прийняти (додається). №  1829-VІІІ 



Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

381. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв на території Краснокутської 

селищної ради та надання її  у власність гр. Жадан Н.Ф.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Жадан Н.Ф. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Жадан Н.Ф.” прийняти 

(додається). №  1830-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

382. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

селищної ради та надання її  у власність гр. Герасимику М.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Герасимика М.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с-ща Степове на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Герасимику М.В.” прийняти 

(додається). №  1831-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    



4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

383. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, пров.Трактористів (за №3) 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Набойченка С.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, 

пров.Трактористів (за №3) на території Краснокутської селищної ради та надання її  у 

власність гр. Набойченку С.В.” прийняти (додається). №  1832-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

384. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Олексіївка на території Краснокутської 

селищної ради та надання її  у власність гр. Свистуну Ю.М..     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Свистуна Ю.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Олексіївка на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Свистуну Ю.М.” прийняти 

(додається). №  1833-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    



9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

385. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Ковалівка, вул.Степова, 13, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Удовицької А.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Ковалівка, вул.Степова, 

13, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Удовицькій А.О.” 

прийняти (додається). №  1834-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

386. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Шевцову Є.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Шевцова Євгена Миколайовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мирне, вул.Центральна 

на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Шевцову Є.М.” 

прийняти (додається). №  1835-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 



13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

387. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Мирне, вул.Центральна, 46, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Шевцовій М.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Шевцової Марини Миколаївни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мирне, вул.Центральна, 

46, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Шевцовій М.М.” 

прийняти (додається). №  1836-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

388. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Харченко Р.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Харченко Р.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Харченко 

Р.В.” прийняти (додається). №  1837-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

389. Слухали: 



- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Котелевка, вул.Підгірна на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Мусіняна М.С. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Котелевка, вул.Підгірна 

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

прийняти (додається). №  1838-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

390. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Котелевка, вул.Підгірна на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Андреасян Амалі Грантівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Котелевка, вул.Підгірна 

на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Андреасян А.Г.” 

прийняти (додається). №  1839-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

391. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, вул.Охтирська на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Горбалінському С.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Горбалінського С.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, 

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

Горбалінському С.М.” прийняти (додається). №  1840-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

392. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Миру, 27, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Торяник Олени Олександрівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Миру, 27, 

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

прийняти (додається). №  1841-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

393. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Булиженко О.Л.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Булиженко О.Л. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 



Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Булиженко О.Л.” прийняти 

(додається). №  1842-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

394. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Борисенку Ю.Л.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Борисенка Юрія Леонідовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Ковалівка, вул.Степова 

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

прийняти (додається). №  1843-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

395. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Ковалівка, вул.Польова, 32, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Борисенко Оксани Сергіївни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Ковалівка, вул.Польова, 



32, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Борисенко О.С.” 

прийняти (додається). №  1844-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

396. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Одрада на території Краснокутської селищної 

ради та надання її  у власність гр. Салюк Н.С.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Салюк Надії Семенівни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Одрада на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Салюк Н.С.” прийняти 

(додається). №  1845-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

397. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Нікітенку М.П.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Нікітенка М.П. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

- Перед поіменним голосуванням депутат Нінітенко М.П. оголосив про конфлікт інтересів 

під час прийняття цього рішення та повідомив, що не прийматиме участі в голосуванні. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Нікітенку М.П.” прийняти 

(додається). №  1846-VІІІ 
Голосували: за – 18, проти – -, утрималися – 1, 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. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. -   не голос 

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 18  1 1 

398. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Бобрицької В.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Центральна 

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

прийняти (додається). №  1847-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

399. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Кусторянська, 8, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Юхна О.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, 

вул.Кусторянська, 8, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Юхну О.В.” прийняти (додається). №  1848-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

400. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Буцької С.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Центральна 

на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Буцькій С.О.” 

прийняти (додається). №  1849-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

401. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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 І.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Давидової І.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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 І.В.” прийняти (додається). №  1850-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

402. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, вул.Савинська, 5, на 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Кабашної Світлани Олександрівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, 

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

Кабашній С.О.” прийняти (додається). №  1851-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

403. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Любівка, вул.Слобожанська, 127, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Микулінського О.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Любівка, 

вул.Слобожанська, 127, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність 

гр. Микулінському О.І.” прийняти (додається). №  1852-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

404. Слухали: 



- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Китченківка, вул.Шкільна, 15, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Ткаченко В.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Китченківка, 

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

Ткаченко В.О.” прийняти (додається). №  1853-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

405. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Булиженку В.О.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Булиженка В.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Булиженку В.О. прийняти 

(додається). №  1854-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

406. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Чернещина, пров.Кленовий, 28, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Торяник В.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Чернещина, 

пров.Кленовий, 28, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Торяник В.І.” прийняти (додається). №  1855-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

407. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Центральна, 106, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Зозулі А.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, 

вул.Центральна, 106, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Зозулі А.М.” прийняти (додається). №  1856-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

408. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Таранівка, 14, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Даценка Олександра Сергійовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 



Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, 

вул.Таранівка, 14, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Даценку О.С.” прийняти (додається). №  1857-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

409. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Повстянка, 32, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Даценко Інни Миколаївни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, 

вул.Повстянка, 32, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Даценко І.М.” прийняти (додається). №  1858-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

410. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Повстянка, 4, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Жорника В.П. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, 

вул.Повстянка, 4, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Жорнику В.П.” прийняти (додається). №  1859-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

411. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с-ща Ковалівське, вул. Віри Скотар, 72, на 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Гонтар М.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с-ща Ковалівське, вул. 

Віри Скотар, 72, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Гонтар М.І.” прийняти (додається). №  1860-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

412. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с-ща Ковалівське, вул. Віри Скотар, 35, на 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Єдаменко Інни Миколаївни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с-ща Ковалівське, вул. 

Віри Скотар, 35, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Єдаменко І.М.” прийняти (додається). №  1861-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    



5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

413. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Гончаровій Я.О.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Гончарової Я.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Гончаровій Я.О.” 

прийняти (додається). №  1862-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

414. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с-ща Ковалівське, вул.Польова, 9, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Попель І.Ю.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Попель І.Ю. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с-ща Ковалівське, 

вул.Польова, 9, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Попель І.Ю.” прийняти (додається). №  1863-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 



11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

415. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

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

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Грищенку С.С.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Грищенка С.С. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Лісна на 

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

прийняти (додається). №  1864-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

416. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Центральна, 61, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Корнієнка В.Ю. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Центральна, 

61, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Корнієнку В.Ю.” 

прийняти (додається). №  1865-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

417. Слухали: 



- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель запасу 

житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна) розташованої в межах с.Мурафа, 

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

Тетері В.Ф.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Тетери В.Ф. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель запасу житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) розташованої в межах 

с.Мурафа, вул.Ярославська, 15, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у 

власність гр. Тетері В.Ф.” прийняти (додається). №  1866-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

418. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Ярославська, 15, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Тетери В.Ф. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, 

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

Тетері В.Ф.” прийняти (додається). №  1867-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

419. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель запасу 

житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна) розташованої в межах с.Мурафа, 

вул.Центральна, 6, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Івахненку В.О.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Івахненка В.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель запасу житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) розташованої в межах 

с.Мурафа, вул.Центральна, 6, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у 

власність гр. Івахненку В.О.” прийняти (додається). №  1868-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

420. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, вул.Шкільна, 29 на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Батовської М.П. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, 

вул.Шкільна, 29, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Батовській М.П.” прийняти (додається). №  1869-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

421. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Кузнечна, 1, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Ніколашиній Л.О.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Ніколашиної Л.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, 

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

Ніколашиній Л.О.” прийняти (додається). №  1870-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

422. Слухали: 
- Про припинення дії рішення «Про надання дозволу гр. Торяник О.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Набоківська, 148, на території Краснокутської 

селищної ради»      

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Торяник О.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про припинення дії рішення «Про надання дозволу гр. Торяник О.В. на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Набоківська, 148, на території 

Краснокутської селищної ради» ” прийняти (додається). №  1871-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

423. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Котелевській В.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Котелевської В.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 



Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. 

Котелевській В.В.” прийняти (додається). №  1872-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

424. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Комарівка, вул.Піщана на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Перебийноса В.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Комарівка, вул.Піщана 

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

прийняти (додається). №  1873-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

425. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Новоселівська, 34, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Рудь Т.І.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Рудь Тетяни Іванівни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, 

вул.Новоселівська, 34, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність 

гр. Рудь Т.І.” прийняти (додається). №  1874-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

426. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Дружби, 31, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Коваля О.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Дружби, 31, 

на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Ковалю О.І.” 

прийняти (додається). №  1875-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

427. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ на території Краснокутської 

селищної ради та надання її  у власність гр. Поважному С.П.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Поважного Сергія Павловича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ на 

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

прийняти (додається). №  1876-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    



5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

428. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ на території Краснокутської 

селищної ради та надання її  у власність гр. Поважному П.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Поважного Павла Володимировича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ на 

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

прийняти (додається). №  1877-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

429. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Безлепкину І.І.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Безлепкина І.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Безлепкину І.І.” 

прийняти (додається). №  1878-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 



10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

430. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Лісова, 7, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Костоянця Г.А та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, 

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

Костоянцю Г.А.” прийняти (додається). №  1879-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

431. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель запасу 

житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна) розташованої в межах смт Костянтинівка, 

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

Костоянцю Г.А.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Костоянця Геннадія Альбертовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель запасу житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) розташованої в межах смт 

Костянтинівка, вул.Лісова, 7, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у 

власність гр. Костоянцю Г.А.” прийняти (додається). №  1880-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 



11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

432. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель запасу 

житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна) розташованої в межах смт Костянтинівка, 

вул.Хитрунівська, 31, на території Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. 

Костоянцю І.Г.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Костоянця Ігоря Геннадійовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель запасу житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) розташованої в межах смт 

Костянтинівка, вул.Хитрунівська, 31, на території Краснокутської селищної ради та надання її  

у власність гр. Костоянцю І.Г.” прийняти (додається). №  1881-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

433. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Бутенку С.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах с.Олійники на 

території Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Бутенка Сергія Вікторовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Бутенку С.В. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах 

с.Олійники на території Краснокутської селищної ради.” прийняти (додається). №  1882-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

434. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Барановській К.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Барановської Катерини Михайлівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Барановській К.М.” 

прийняти (додається). №  1883-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

435. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, пров.Тихий, 1, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її  у власність гр. Сдєржикову А.С.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Сдєржикова А.С. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, 

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

Сдєржикову А.С.” прийняти (додається). №  1884-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

436. Слухали: 



- Про затвердження проєкту 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. Коломатченку С.П.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Коломатченка Сергія Петровича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Коломатченку С.П.” 

прийняти (додається). №  1885-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

437. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Дудурі Я.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Дудури Я.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Дудурі Я.М.” прийняти 

(додається). №  1886-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

438. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Кощій І.А.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Кощій Ірини Анатоліївни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Кощій І.А.” прийняти 

(додається). №  1887-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

439. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Кощію О.П.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Кощія Олександра Павловича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Кощію О.П.” прийняти 

(додається). №  1888-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

440. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Вовкодав К.Є.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Вовкодав К.Є. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 



Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Вовкодав К.Є.” 

прийняти (додається). №  1889-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

441. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Лутицькій О.С.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Лутицької О.С. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Лутицькій О.С.” 

прийняти (додається). №  1890-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

442. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Коломатченко Р.А.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Коломатченко Руслани Анатоліївни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Коломатченко Р.А.” 

прийняти (додається). №  1891-VІІІ 



Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

443. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Торяник К.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Торяник К.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Торяник К.М.” 

прийняти (додається). №  1892-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

444. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання земельної ділянки у власність гр. Ващенко О.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Ващенко О.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради та надання земельної ділянки у власність гр. Ващенко 

О.М.” прийняти (додається). №  1893-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    



5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

445. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання земельної ділянки  у власність гр. Кондратенко Р.П.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Кондратенко Р.П. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради та надання земельної ділянки  у власність гр. 

Кондратенко Р.П.” прийняти (додається). №  1894-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

446. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання земельної ділянки  у власність гр. Вінник Б.Д.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Вінник Б.Д. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради та надання земельної ділянки  у власність гр. Вінник 

Б.Д.” прийняти (додається). №  1895-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 



11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

447. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання земельної ділянки  у власність гр. Шеін В.О.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Шеін Вероніки Олександрівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради та надання земельної ділянки  у власність гр. Шеін 

В.О.” прийняти (додається). №  1896-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

448. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання земельної ділянки  у власність гр. Шеін А.Л.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Шеін Анастасії Леонідівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради та надання земельної ділянки  у власність гр. Шеін 

А.Л.” прийняти (додається). №  1897-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    



449. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання земельної ділянки  у власність гр. Вінник О.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Вінник Олени Миколаївни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради та надання земельної ділянки  у власність гр. Вінник 

О.М.” прийняти (додається). №  1898-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

450. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання земельної ділянки у власність гр. Кондратенку М.П.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Кондратенка Михайла Пилиповича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради та надання земельної ділянки у власність гр. 

Кондратенку М.П.” прийняти (додається). №  1899-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

451. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання земельної ділянки  у власність гр. Грабку Л.А.     



Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Грабка Леоніда Анатолійовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради та надання земельної ділянки  у власність гр. Грабку 

Л.А.” прийняти (додається). №  1900-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

452. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради та надання земельної ділянки  у власність гр. Грабку А.Л.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Грабка Анатолія Леонідовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради та надання земельної ділянки  у власність гр. Грабку 

А.Л.” прийняти (додається). №  1901-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

453. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Кушнір Л.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Кушнір Л.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Кушнір Л.В.” прийняти 

(додається). №  1902-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

454. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Підлобко І.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Підлобко І.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Підлобко І.В.” прийняти 

(додається). №  1903-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

455. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Скалозубовій В.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Скалозубової В.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Скалозубовій В.В.” 

прийняти (додається). №  1904-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

456. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Таран Л.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Таран Л.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Таран Л.М.” прийняти 

(додається). №  1905-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

457. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Ткаченко А.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Ткаченко А.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Ткаченко А.М.” 

прийняти (додається). №  1906-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    



 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

458. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Торянік Г.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Торянік Г.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Торянік Г.В.” прийняти 

(додається). №  1904-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

459. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Педченко З.Б.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Педченко З.Б. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Педченко З.Б.” 

прийняти (додається). №  1908-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    



8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

460. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Скринник Л.І.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Скринник Л.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Скринник Л.І.” 

прийняти (додається). №  1909-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

461. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Швидкій І.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Швидкої І.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Швидкій І.М.” прийняти 

(додається). №  1910-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    



14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

462. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Ковалю Є.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Коваля Євгена Валерійовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Ковалю Є.В.” прийняти 

(додається). №  1911-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

463. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Масловій Я.І.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Маслової Я.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Масловій Я.І.” прийняти 

(додається). №  1912-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

464. Слухали: 



- Про затвердження проєкту 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. Лихвар Г.А.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Лихвар Г.А. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Лихвар Г.А.” прийняти 

(додається). №  1913-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

465. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Лихварю О.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Лихваря О.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Лихварю О.В.” 

прийняти (додається). №  1914-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

466. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Таран Ю.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Таран Ю.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Таран Ю.В.” прийняти 

(додається). №  1915-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

467. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Пряхіній Г.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Пряхіної Г.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Пряхіній Г.М.” 

прийняти (додається). №  1917-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

468. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Манжаренку М.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Манжаренка М.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Манжаренку М.М.” 

прийняти (додається). №  1917-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

469. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Манжаренку Д.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Манжаренка Д.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Манжаренку Д.М.” 

прийняти (додається). №  1918-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

470. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Манжаренко Л.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Манжаренко Л.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Манжаренко Л.М.” 

прийняти (додається). №  1919-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    



 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

471. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Чаплизі Д.Б.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Чаплиги Д.Б. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Чаплизі Д.Б.” прийняти 

(додається). №  1920-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

472. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Плахотнік Г.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Плахотнік Г.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Плахотнік Г.М.” 

прийняти (додається). №  1921-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    



8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

473. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Торяник Л.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Торяник Л.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Торяник Л.М.” 

прийняти (додається). №  1922-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

474. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Пузирьову Ю.Р.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Пузирьова Ю.Р та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Пузирьову Ю.Р.” 

прийняти (додається). №  1923-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    



14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

475. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Власенку М.С.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Власенка М.С. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Власенку М.С.” 

прийняти (додається). №  1924-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

476. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Блудову Д.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Блудова Д.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Блудову Д.М.” 

прийняти (додається). №  1925-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

477. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Ємельяненку В.А.     



Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Ємельяненка В.А. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Ємельяненку В.А.” 

прийняти (додається). №  1926-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

478. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Лимарєвій Т.О.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Лимарєвої Т.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Лимарєвій Т.О.” 

прийняти (додається). №  1927-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

479. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Сизоненко А.Г.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Сизоненко А.Г. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 



Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Сизоненко А.Г.” 

прийняти (додається). №  1928-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

480. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Таран Л.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Таран Л.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Таран Л.М.” прийняти 

(додається). №  1929-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

481. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Долженку О.О.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Долженка О.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Долженку О.О.” 

прийняти (додається). №  1930-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

482. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Байбаку О.С.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Байбака О.С. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Байбаку О.С.” прийняти 

(додається). №  1931-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

483. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Прохоренку В.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Прохоренка В.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Прохоренку В.В.” 

прийняти (додається). №  1932-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

484. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Федоркову В.К.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Федоркова В.К. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Федоркову В.К.” 

прийняти (додається). №  1933-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

485. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Салюку І.Л.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Салюка І.Л. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Салюку І.Л.” прийняти 

(додається). №  1934-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

486. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Губіну Д.В     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Губіна Д.В та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Губіну Д.В.” прийняти 

(додається). №  1935-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

487. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Костюку О.Є.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Костюка О.Є. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Костюку О.Є.” 

прийняти (додається). №  1936-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

488. Слухали: 



- Про затвердження проєкту 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. Прохоренко І.О.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Перед поіменним голосуванням секретар ради Овчаренко В.О. оголосила про конфлікт 

інтересів під час прийняття цього рішення та повідомила, що не прийматиме участі в 

голосуванні. 

- Заяву гр. Прохоренко І.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Прохоренко І.О.” 

прийняти (додається). №  1937-VІІІ 
Голосували: за – 18, проти – -, утрималися – 1, 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. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. -   не голос 

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 18  1 1 

489. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Масалітіну О.О.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Масалітіна О.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Масалітіну О.О.” 

прийняти (додається). №  1938-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

490. Слухали: 



- Про затвердження проєкту 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. Желновач І.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Желновач І.В.. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Желновач І.В.” 

прийняти (додається). №  1939-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

491. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Бідилу О.П.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Бідила О.П. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Бідилу О.П.” прийняти 

(додається). №  1940-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

492. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Желновачу В.Г.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Желновача В.Г. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Желновачу В.Г.” 

прийняти (додається). №  1941-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

493. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Нестеренко В.М     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Нестеренко В.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Нестеренко В.М” 

прийняти (додається). №  1942-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

494. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Желновачу Є.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Желновача Євгенія Валерійовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 



Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Желновачу Є.В.” 

прийняти (додається). №  1943-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

495. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Маркиній Л.Л.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Маркиної Людмили Леонтіївни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Маркиній Л.Л.” 

прийняти (додається). №  1944-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

496. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Пономаренку С.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Пономаренка С.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Пономаренку С.В.” 

прийняти (додається). №  1945-VІІІ 



Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

497. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Каліберді В.А.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Каліберди Вячеслава Анатолійовича та наданий пакет документів розглянуто 

на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Каліберді В.А.” 

прийняти (додається). №  1946-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

498. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Каліберді В.Ф.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Каліберди Валентини Федорівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Каліберді В.Ф.” 

прийняти (додається). №  1947-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    



 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

499. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Кузьміній Л.С.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Кузьміної Л.С. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту і запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Кузьміній Л.С.” 

прийняти (додається). №  1948-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

500. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Ліфар Р.С.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Ліфар Раїси Сергіївни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Ліфар Р.С.” прийняти 

(додається). №  1949-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    



8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

501. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Каліберді В.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Каліберди Владислава Вячеславовича та наданий пакет документів розглянуто 

на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Каліберді В.В.” 

прийняти (додається). №  1950-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

502. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Ліфар В.О.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Ліфаря В.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Ліфар В.О.” прийняти 

(додається). №  1951-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 



13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

503. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Каліберді А.А.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Каліберди Алли Анатоліївни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Каліберді А.А.” 

прийняти (додається). №  1952-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

504. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Каліберді С.О.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Каліберди Світлани Олександрівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Каліберді С.О.” 

прийняти (додається). №  1953-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

505. Слухали: 



- Про затвердження проєкту 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. Одінцову І.О.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Одінцова І.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Одінцову І.О.” 

прийняти (додається). №  1954-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

506. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Масалітіній І.О.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Масалітіної І.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Масалітіній І.О.” 

прийняти (додається). №  1955-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

507. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Кузубу О.О.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Кузуба Олега Олексійовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Кузубу О.О.” прийняти 

(додається). №  1956-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

508. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Кузубу Є.О.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Кузуба Євгенія Олексійовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Кузубу Є.О.” прийняти 

(додається). №  1957-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

509. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Івахненку С.О.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Перед поіменним голосуванням селищний голова Карабут І.О. оголосила про конфлікт 

інтересів під час прийняття цього рішення та повідомила, що не прийматиме участі в 

голосуванні. 



 

- Заяву гр. Івахненка С.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Івахненку С.О.” 

прийняти (додається). №  1958-VІІІ 
Голосували: за – 18, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 1: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. -   не голос. 22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 18  1 1 

510. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Звягіній В.О.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Звягіної В.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Звягіній В.О.” прийняти 

(додається). №  1959-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

511. Слухали: 
- Про затвердження затвердження проєкту 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. Долженко М.П.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Долженко М.П. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 



Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Долженко М.П.” 

прийняти (додається). №  1960-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

512. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Гранкіній Ю.Г.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Гранкіної Ю.Г. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Гранкіній Ю.Г.” 

прийняти (додається). №  1961-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

513. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Власенко В.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Власенко В.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Власенко В.М.” 

прийняти (додається). №  1962-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

514. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Тертищеву Р.Ю.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Тертищева Р.Ю. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Тертищеву Р.Ю.” 

прийняти (додається). №  1963-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

515. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Павлуненку О.І.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Павлуненка О.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Павлуненку О.І.” 

прийняти (додається). №  1964-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

516. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Зотову В.С.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Зотова В.С. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Зотову В.С.” прийняти 

(додається). №  1965-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

517. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Трохименко Я.О.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Трохименко Я.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Трохименко Я.О.” 

прийняти (додається). №  1966-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

518. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Ніколенко О.О.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Ніколенко О.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Ніколенко О.О.” 

прийняти (додається). №  1967-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

519. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Білоконь Г.І.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Білоконь Г.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Білоконь Г.І.” прийняти 

(додається). №  1968-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

520. Слухали: 



- Про затвердження проєкту 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. Рондіку Є.С.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Рондіка Є.С. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Рондіку Є.С.” прийняти 

(додається). №  1969-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

521. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Мірошніченку Р.О.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Мірошніченка Р.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Мірошніченку Р.О.” 

прийняти (додається). №  1970-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

522. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Рондік Т.С.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Рондік Тетяни Сергіївни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Рондік Т.С.” прийняти 

(додається). №  1971-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

523. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Рондік К.Г.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Рондік Катерини Григорівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту і запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Рондік К.Г.” прийняти 

(додається). №  1972-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

524. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Мірошніченко О.А.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Мірошніченко Ольги Анатоліївни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 



Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Мірошніченко О.А.” 

прийняти (додається). №  1973-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

525. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Педченко Н.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Педченко Наталії Володимирівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Педченко Н.В.” 

прийняти (додається). №  1974-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

526. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Мірошніченку О.О.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Мірошніченка Олександра Олексійовича та наданий пакет документів 

розглянуто на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії 

для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Мірошніченку О.О.” 

прийняти (додається). №  1975-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

527. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Процай В.В.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Процай Валентини Вікторівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Процай В.В.” прийняти 

(додається). №  1976-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

528. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Процай С.О.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Процая Сергія Олексійовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Процай С.О.” прийняти 

(додається). №  1977-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

529. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Овчаренко П.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Овчаренко П.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Овчаренко П.М.” 

прийняти (додається). №  1978-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

530. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Букіній Т.М.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Букіної Т.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Букіній Т.М.” прийняти 

(додається). №  1979-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

531. Слухали: 
- Про затвердження проєкту 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. Шибінському П.Г.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Шибінського П.Г. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту 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. Шибінському П.Г.” 

прийняти (додається). №  1980-VІІІ 
Голосували: за – 19, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. -  утрим.  20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 19  1  

532. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.Шкільна, 

3, с.Качалівка та надання її в постійне користування Релігійній громаді Свято-Троїцької 

Харківської єпархії УПЦ.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву настоятеля Релігійної громади Свято-Троїцької Харківської єпархії УПЦ - 

Ачкасова А.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул.Шкільна, 3, с.Качалівка та надання її в постійне користування Релігійній 

громаді Свято-Троїцької Харківської єпархії УПЦ ” прийняти (додається). №  1981-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

533. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Качалівка, вул.Шкільна, 47, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Профатило М.Д.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Профатило М.Д. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Качалівка, 

вул.Шкільна, 47, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Профатило М.Д.” прийняти (додається). №  1982-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

534. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с-ще Дублянка, вул.Польова, 14, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у спільну сумісну власність гр. Носику В.В., гр. 

Носик О.І., Сігель Т.В.     

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву громадян Носика Віталія Васильовича, Носик Ольги Іванівни, Сігель Теяни 

Віталіївни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту і 

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: с-ще Дублянка, 

вул.Польова, 14, на території Краснокутської селищної ради та надання її у спільну сумісну 

власність гр. Носику В.В., гр. Носик О.І., Сігель Т.В.” прийняти (додається). №  1983-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    



535. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мурафа, вул.Калинова, 46, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Сівірін О.В та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Мурафа, 

вул.Калинова, 46, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Сівірін О.В.” прийняти (додається).  №  1984-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

536. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мурафа, вул.Зернова, 17, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Івахненко Ольги Іванівни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту 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: с.Мурафа, 

вул.Зернова, 17, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Івахненко О.І.” прийняти (додається).  №  1985-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

537. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мурафа, вул.Молодіжна, 6, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Новаковської Л.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту 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: с.Мурафа, 

вул.Молодіжна, 6, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Новаковській Л.І.” прийняти (додається).  №  1986-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

538. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мурафа, вул.Весняна, 41, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Медяника А.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Мурафа, 

вул.Весняна, 41, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Медянику А.О.” прийняти (додається).  №  1987-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

539. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мурафа, вул.Центральна, 146, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Діброві М.Ф.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Діброви Марфи Федорівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту 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: с.Мурафа, 

вул.Центральна, 146, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Діброві М.Ф.” прийняти (додається).  №  1988-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

540. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мурафа, вул.Лісна, 2, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Грищенко В.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Мурафа, вул.Лісна, 

2, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Грищенко В.М.” 

прийняти (додається).  №  1989-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

541. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Олексіївка, вул.Шкільна, 28, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Радченко Л.П. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Олексіївка, 

вул.Шкільна, 28, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Радченко Л.П.” прийняти (додається).  №  1990-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

542. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: смт Краснокутськ, пров.Крутий, 5, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Вдовенку А.П.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Вдовенка А.П. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: смт Краснокутськ, 

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

Вдовенку А.П.” прийняти (додається).  №  1991-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

543. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Любівка, вул.Першотравнева, 4, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Ємельянова В.А. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту 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: с.Любівка, 

вул.Першотравнева, 4, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Ємельянову В.А.” прийняти (додається).  №  1992-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

544. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: смт Краснокутськ, вул.Савинська, 29, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Шакіро Н.М.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Шакіро Ніни Миколаївни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту і 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: смт Краснокутськ, 

вул.Савинська, 29, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Шакіро Н.М.” прийняти (додається).  №  1993-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

545. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Колонтаїв, вул.Центральна, 126, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Омеляненка О.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту 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: с.Колонтаїв, 

вул.Центральна, 126, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Омеляненку О.М.” прийняти (додається).  №  1994-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

546. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Колонтаїв, пров.Чоботарський, 3, та надання її у 

власність гр. Жадану М.А.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Жадана М.А. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Колонтаїв, 

пров.Чоботарський, 3, та надання її у власність гр. Жадану М.А.” прийняти (додається).                 

№  1995-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

547. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Вязова, вул.Слобожанська, 62, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Борисенка В.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Вязова, 

вул.Слобожанська, 62, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Борисенку В.В.” прийняти (додається).  №  1996-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

548. Слухали: 



- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Степанівка, вул. 8-го Березня, 7, та надання її у 

власність гр. Ткаченко В.А.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Ткаченко Віти Андріївни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту 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: с.Степанівка, вул.  

8-го Березня, 7, та надання її у власність гр. Ткаченко В.А.” прийняти (додається).                        

№  1997-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

549. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Степанівка, вул.Польова, 10, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Дроняку М.Д.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Дроняка М.Д. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Степанівка, 

вул.Польова, 10, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Дроняку М.Д.” прийняти (додається).  №  1998-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

550. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Основинці, вул.Польова, 14, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Підбуцького О.А. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту 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: с.Основинці, 

вул.Польова, 14, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Підбуцькому О.А.” прийняти (додається).  №  1999-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

551. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: смт Краснокутськ, вул.Миру, 393, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Макогоненка Ю.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту 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: смт Краснокутськ, 

вул.Миру, 393, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Макогоненку Ю.В.” прийняти (додається).  №  2000-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

552. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: смт Краснокутськ, вул.Єдності, 44, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Діхтяренка С.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: смт Краснокутськ, 



вул.Єдності, 44, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Діхтяренку С.В.” прийняти (додається).  №  2001-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

553. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Степанівка, вул.Польова, 24, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Васюточкіної Н.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту 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: с.Степанівка, 

вул.Польова, 24, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Васюточкіній Н.І.” прийняти (додається).  №  2002-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

554. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Опришка В.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Козіївка, 

вул.Сороківська, 12, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Опришку В.М.” прийняти (додається).  №  2003-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    



 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

555. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мурафа, вул.Ярославська, 3, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Філонову С.Г.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Філонова С.Г. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Мурафа, 

вул.Ярославська, 3, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Філонову С.Г.” прийняти (додається).  №  2004-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

556. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мурафа, вул.Центральна, 210, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Келеберді Г.Б.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Келеберди Г.Б. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Мурафа, 

вул.Центральна, 210, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Келеберді Г.Б.” прийняти (додається).  №  2005-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    



8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

557. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Любівка, вул.Мороза, 17, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Каплоух Г.С.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Каплоух Г.С. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Любівка, 

вул.Мороза, 17, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Каплоух Г.С.” прийняти (додається).  №  2006-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

558. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Степанівка, вул.Бабаченка, 28, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Ігнатенко Н.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Степанівка, 

вул.Бабаченка, 28, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Ігнатенко Н.І.” прийняти (додається).  №  2007-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    



14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

559. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мурафа, вул.Молодіжна, 4, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Рибака Василя Васильовича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту і 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: с.Мурафа, 

вул.Молодіжна, 4, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Рибаку В.В.” прийняти (додається).  №  2008-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

560. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Качалівка, вул.Шевченка, 15, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Кручана І.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Качалівка, 

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

Кручану І.В.” прийняти (додається).  №  2009-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

561. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с-ще Водяне, вул.Московська, 103, на території 



Краснокутської селищної ради та надання її у спільну часткову власність гр. Коваленку О.О., 

гр. Сердюк І.О.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Коваленка О.О., гр. Сердюк І.О. та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту 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: с-ще Водяне, 

вул.Московська, 103, на території Краснокутської селищної ради та надання її у спільну 

часткову власність гр. Коваленку О.О., гр. Сердюк І.О.” прийняти (додається).  №  2010-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

562. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мурафа, вул.Харківська, 7, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Луценку Д.І.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Луценка Д.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Мурафа, 

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

Луценку Д.І” прийняти (додається).  №  2011-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

563. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Ситники, пров.Пасічний, 5, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Аргунової О.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Ситники, 

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

Аргуновій О.М.” прийняти (додається).  №  2012-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

564. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Колонтаїв, вул.Чайковського, 1, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Хірного В.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Колонтаїв, 

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

Хірному В.М.” прийняти (додається).  №  2013-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

565. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мурафа, вул.Приовражна, 7, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. В’юннику Ю.М.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. В’юнника Ю.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Мурафа, 



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

В’юннику Ю.М” прийняти (додається).  №  2014-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

566. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с-ще Оленівське, вул.Сіра, 3, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у спільну сумісну власність гр. Ткачуку С.В., 

гр.Ткачук К.М.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Ткачука Сергія Вікторовича, гр. Ткачук Катерини Михайлівни та наданий пакет 

документів розглянуто на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту і 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: с-ще Оленівське, 

вул.Сіра, 3, на території Краснокутської селищної ради та надання її у спільну сумісну 

власність гр. Ткачуку С.В., гр.Ткачук К.М.” прийняти (додається).  №  2015-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

567. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Любівка, вул. Миколи Сургая, 3, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Полтавської Н.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Любівка, вул. 

Миколи Сургая, 3, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Полтавській Н.І.” прийняти (додається).  №  2016-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

568. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: смт Краснокутськ, вул.Миру, 1, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Павліку О.П.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Павліка О.П. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: смт Краснокутськ, 

вул.Миру, 1, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Павліку 

О.П.” прийняти (додається).  №  2017-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

569. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: смт Краснокутськ, вул.Лугова, 5, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Котелевській Н.М.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Котелевської Н.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту 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: смт Краснокутськ, 

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

Котелевській Н.М.” прийняти (додається).  №  2018-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

570. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мурафа, вул.Малинова, 1, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Коростельової Л.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту 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: с.Мурафа, 

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

Коростельовій Л.М.” прийняти (додається).  №  2019-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

571. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с-ще Оленівське, вул.Середня, 16, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Долуди О.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с-ще Оленівське, 

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

Долуді О.В.” прийняти (додається).  №  2020-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

572. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

39, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Федоряці І.М.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Федоряки І.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: 

с.Пархомівка, вул.Гризодубових, 39, на території Краснокутської селищної ради та надання її 

у власність гр. Федоряці І.М.” прийняти (додається).  №  2021-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

573. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: смт Краснокутськ, пров.Тихий, 1, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Сдєржикову А.С.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Сдєржикова А.С. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту 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: смт Краснокутськ, 

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

Сдєржикову А.С.” прийняти (додається).  №  2022-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

574. Слухали: 



- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Козіївка, вул.Горького, 40, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Момота М.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Козіївка, 

вул.Горького, 40, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Момот М.І.” прийняти (додається).  №  2023-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

575. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с-ще Водяне, вул.Підлісна, 32, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Токаря В.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с-ще Водяне, 

вул.Підлісна, 32, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Токарю В.В.” прийняти (додається).  №  2024-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

576. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с-ще Водяне, вул.Підлісна, 38, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Пономаренка О.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту 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: с-ще Водяне, 

вул.Підлісна, 38, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Пономаренку О.І.” прийняти (додається).  №  2025-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

577. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: смт Краснокутськ, вул.Охтирська, 97, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Горбалінському С.М.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Горбалінського С.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту 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: смт Краснокутськ, 

вул.Охтирська, 97, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Горбалінському С.М.” прийняти (додається).  №  2026-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

578. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Колонтаїв, вул.Центральна, 58, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Гусейнової Надії Петрівни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту і 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: с.Колонтаїв, 



вул.Центральна, 58, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Гусейновій Н.П.” прийняти (додається).  №  2027-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

579. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Городнє, вул.Тищенко, 6, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Бобрицької Н.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Городнє, 

вул.Тищенко, 6, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Бобрицькій Н.І.” прийняти (додається).  №  2028-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

580. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: смт Краснокутськ, пров.Вільшанський, 4, на 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Роденко К.А. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: смт Краснокутськ, 

пров.Вільшанський, 4, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Роденко К.А.” прийняти (додається).  №  2029-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    



 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

581. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Юхневичу І.І.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Юхневича І.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Козіївка, 

вул.Пугачова, 14, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Юхневичу І.І.” прийняти (додається).  №  2030-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

582. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Козіївка, пров.Кузнечний, 9, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Скрипник К.І.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Скрипник К.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Козіївка, 

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

Скрипник К.І.” прийняти (додається).  №  2031-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    



8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

583. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Козіївка, вул.Новоселівська, 2, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Григоренко Н.П. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту 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: с.Козіївка, 

вул.Новоселівська, 2, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Григоренко Н.П.” прийняти (додається).  №  2032-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

584. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Городнє, вул.Шевченка, 54, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Поляшенка В.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Городнє, 

вул.Шевченка, 54, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Поляшенку В.М.” прийняти (додається).  №  2033-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    



14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

585. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Любівка, вул.Першотравнева, 32, 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Сєрої Раїси Григорівни та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту 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: 

с.Любівка, вул.Першотравнева, 32, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Сєрій Р.Г.” прийняти (додається).  №  2034-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

586. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: смт Костянтинівка, вул.Сонячна, 1, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Гончарова В.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: смт Костянтинівка, 

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

Гончарову В.М.” прийняти (додається).  №  2035-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

587. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Любівка, вул.Слобожанська, 127, на території 



Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Бєлєнковій Л.О., гр. 

Микулінському О.І., гр. Микулінському В.І.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Бєлєнкової Л.О., Микулінського О.І., Микулінського В.І. та наданий пакет 

документів розглянуто на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту і 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: с.Любівка, 

вул.Слобожанська, 127, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Бєлєнковій Л.О., гр. Микулінському О.І., гр. Микулінському В.І.” прийняти (додається).                

№  2036-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

588. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Олексіївка, вул.Вишнева, 30, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Власенко Олександри Андріївни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту 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: с.Олексіївка, 

вул.Вишнева, 30, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Власенко О.А.” прийняти (додається).  №  2037-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

589. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Олексіївка, вул.Вишнева, 26, на території 

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



Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Благадир Л.П. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту і 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: с.Олексіївка, 

вул.Вишнева, 26, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Благадир Л.П.” прийняти (додається).  №  2038-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

590. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

пров.Кооперативний, 15, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Гуріній О.В.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Гуріної О.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: смт 

Краснокутськ, пров.Кооперативний, 15, на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр. Гуріній О.В.” прийняти (додається).  №  2039-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

591. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Основинці, вул.Каразінська, 8, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Діденко Л.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Основинці, 

вул.Каразінська, 8, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Діденко Л.І.” прийняти (додається).  №  2040-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

592. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Китченківка, вул.Шкільна, 29, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Коцана І.А. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Китченківка, 

вул.Шкільна, 29, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Коцану І.А” прийняти (додається).  №  2041-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

593. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Козіївка, вул.Шевченка, 91, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Ігнатовій Н.А.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Ігнатової Н.А. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Козіївка, 

вул.Шевченка, 91, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Ігнатовій Н.А.” прийняти (додається).  №  2042-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

594. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Козіївка, вул.Слобожанська, 215, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Дрозда В.А. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Козіївка, 

вул.Слобожанська, 215, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Дрозду В.А.” прийняти (додається).  №  2043-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

595. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Основинці, вул.Польова, 12, на 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Пустоварової Г.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту 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: 

с.Основинці, вул.Польова, 12, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Пустоваровій Г.В.” прийняти (додається).  №  2044-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

596. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Павлюківка, вул.Кленова, 13, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Рідної Л.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Павлюківка, 

вул.Кленова, 13, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Рідній Л.М.” прийняти (додається).  №  2045-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

597. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Китченківка, вул.Хальзова, 39, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гернешій Т.Ю.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Гернешій Т.Ю. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Китченківка, 

вул.Хальзова, 39, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Гернешій Т.Ю.” прийняти (додається).  №  2046-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

598. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: смт Краснокутськ, вул.Миру, 458, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Дубини Л.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: смт Краснокутськ, 

вул.Миру, 458, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Дубині 

Л.М.” прийняти (додається).  №  2047-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

599. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Слобідка, вул.Шкільна, 10, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Пилипенко Л.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Слобідка, 

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

Пилипенко Л.М.” прийняти (додається).  №  2048-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

600. Слухали: 



- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мирне, вул.Першотравнева, 16, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Славути Миколи Володимировича та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту 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: с.Мирне, 

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

гр. Славуті М.В.” прийняти (додається).  №  2049-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

601. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мурафа, вул.Садова, 8, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Кравецького О.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту 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: с.Мурафа, 

вул.Садова, 8, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Кравецькому О.В.” прийняти (додається).  №  2050-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

602. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Мурафа, вул.Богодухівська, 40, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву гр. Желновача І.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Мурафа, 

вул.Богодухівська, 40, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Желновачу І.В.” прийняти (додається).  №  2051-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

603. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Карайкозівка, вул.Лісова, 2, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Солонецької О.К. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту 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: с.Карайкозівка, 

вул.Лісова, 2, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Солонецькій О.К.” прийняти (додається).  №  2052-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

604. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: смт Краснокутськ, вул.Набережна, 30, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Антоненко Л.О.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Антоненко Л.О. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: смт Краснокутськ, 



вул.Набережна, 30, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Антоненко Л.О.” прийняти (додається).  №  2053-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

605. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Основинці, пров.Яблучний, 24, на території 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Літвінова О.С. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Основинці, 

пров.Яблучний, 24, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Літвінову О.С.” прийняти (додається).  №  2054-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

606. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

36, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Івановій З.В.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Іванової З.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: смт 

Краснокутськ, вул.Шкільна, 36, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Івановій З.В.” прийняти (додається).  №  2055-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    



 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

607. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: смт Костянтинівка, вул.Новоселівська, 34, на 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Рудя В.А. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: смт Костянтинівка, 

вул.Новоселівська, 34, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Рудю В.А.” прийняти (додається).  №  2056-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

608. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Качалівка, вул.Червона, 66, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Ковіньці Д.С.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Ковіньки Д.С. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: с.Качалівка, 

вул.Червона, 66, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Ковіньці Д.С.” прийняти (додається).  №  2057-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    



8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

609. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с.Китченківка, вул.Молодіжна, 14, 

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

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Бистрової Т.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту 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: 

с.Китченківка, вул.Молодіжна, 14, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Бистровій Т.М.” прийняти (додається).  №  2058-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

610. Слухали: 
- Про розгляд листа ТОВ «лайфселл» про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування споруди 

електрозв’язку.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Лист представника ТОВ «лайфселл» стосовно надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування споруди 

електрозв’язку – вежі, орієнтовною площею 0,02 га та наданий пакет документів розглянуто 

на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де зазначено про незгоду та зауваження старости смт 

Костянтнівка щодо надання дозволу та для запобігання конфліктних ситуацій в подальшому   

запропоновано відмовити ТОВ «лайфселл» в наданні дозволу в зв’язку з невідповідністю 

місця розташування бажаної земельної ділянки генеральному плану селища і винести на 

розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про розгляд листа ТОВ «лайфселл» про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

споруди електрозв’язку” прийняти (додається).  №  2059-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    



8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

611. Слухали: 
- Про надання ТОВ «ПАРТНЕР ЛЮКС» дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під розміщення кар’єру за межами населених пунктів (поруч з 

с.Степанівка)    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Клопотання директора ТОВ «ПАРТНЕР ЛЮКС» та наданий пакет документів 

розглянуто на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії 

для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання ТОВ «ПАРТНЕР ЛЮКС» дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки під розміщення кар’єру за межами населених 

пунктів (поруч з с.Степанівка)” прийняти (додається).  №  2060-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

612. Слухали: 
- Про затвердження земельної ділянки комунальної власності на продаж права оренди з 

земельних торгів та надання дозволу Краснокутській селищній раді на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Колісник Н.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження земельної ділянки комунальної власності на продаж 

права оренди з земельних торгів та надання дозволу Краснокутській селищній раді на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки” прийняти (додається).  

№  2061-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    



14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

613. Слухали: 
- Про надання ФОП Різановій Н.В. в оренду земельної ділянки для обслуговування 

нежитлової будівлі магазину за адресою: с-ще Дублянка, вул.Ставкова, 3-Б, на території 

Краснокутської селищної ради    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву ФОП Різанової Н.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання ФОП Різановй Н.В. в оренду земельної ділянки для 

обслуговування нежитлової будівлі магазину за адресою: с-ще Дублянка, вул.Ставкова, 3-Б, 

на території Краснокутської селищної ради” прийняти (додається).  №  2062-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

614. Слухали: 
- Про надання гр. Данільченко Л.В. дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Данільченко Л.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання гр. Данільченко Л.В. дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки” прийняти (додається).  

№  2063-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

615. Слухали: 
- Про внесення змін до рішення VІ сесії VІІІ скликання № 279-VІІІ від 23.03.2021 р. «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 громадянам: Шиман М.Я., Шиман Н.В., Шиман 

Г.В., Сало Т.В.».    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву громадян Шиман М.Я., Шиман Н.В., Шиман Г.В., Сало Т.В. та наданий пакет 

документів розглянуто на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на 

розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про внесення змін до рішення VІ сесії VІІІ скликання № 279-VІІІ від 

23.03.2021 р. «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 громадянам: Шиман М.Я., 

Шиман Н.В., Шиман Г.В., Сало Т.В.»” прийняти (додається).  №  2064-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

616 Слухали: 
- Про проведення інвентаризації земельної ділянки під злітною смугою із земель запасу 

комунальної власності промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення за межами населених пунктів на території Краснокутської селищної ради    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Це питання розглянуте на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, 

охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про проведення інвентаризації земельної ділянки під злітною смугою із 

земель запасу комунальної власності промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 

та іншого призначення за межами населених пунктів на території Краснокутської селищної 

ради” прийняти (додається).  №  2065-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

617 Слухали: 
- Про припинення дії рішення «Про надання дозволу гр. Миндоліній Т.В. на розробку проєку 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Козіївка на території Краснокутської селищної ради»    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Це питання розглянуто на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, 

охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту де запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 



Вирішили: рішення “Про припинення дії рішення «Про надання дозволу гр. Миндоліній Т.В. 

на розробку проєку землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Козіївка на території Краснокутської селищної ради»” 

прийняти (додається).  №  2066-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

618 Слухали: 
- Про припинення дії рішення ХХХІІ сесії VІІ скликання Козіївської сільської ради від 

18.11.2019 р. «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для подальшого надання у власність громадянам України в межах 

неселених пунктів на території Козіївської сільської ради»    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Максименко Юлії Вікторівни та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про припинення дії рішення ХХХІІ сесії VІІ скликання Козіївської 

сільської ради від 18.11.2019 р. «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для подальшого надання у власність громадянам України в 

межах неселених пунктів на території Козіївської сільської ради»” прийняти (додається).  №  

2067-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

619 Слухали: 
- Про припинення дії рішення ХVІ сесії VІІ скликання Качалівської сільської ради від 

12.06.2017 р. «Про розгляд заяви гр. Туманцова Віталія Сергійовича»    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Туманцова В.С. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про припинення дії рішення ХVІ сесії VІІ скликання Качалівської 

сільської ради від 12.06.2017 р. «Про розгляд заяви гр. Туманцова Віталія Сергійовича»” 

прийняти (додається).  №  2068-VІІІ 



Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

620.Слухали: 
- Про припинення дії рішення ХХХVІ сесії VІ скликання Колонтаївської сільської ради від 

26.03.2015 р. «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність гр. Логвиненку Михайлу Вікторовичу»    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Логвиненка М.В. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про припинення дії рішення ХХХVІ сесії VІ скликання Колонтаївської 

сільської ради від 26.03.2015 р. «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність гр. Логвиненку Михайлу 

Вікторовичу»” прийняти (додається).  №  2069-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

621.Слухали: 
- Про припинення дії рішення ХХХХІ сесії VІІ скликання Козіївської сільської ради від 

06.11.2020 р. «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для подальшого надання у власність громадянам України в межах 

неселених пунктів на території Козіївської сільської ради»    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Солов’я В.А. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про припинення дії рішення ХХХХІ сесії VІІ скликання Козіївської 

сільської ради від 06.11.2020 р. «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для подальшого надання у власність громадянам України в 

межах неселених пунктів на території Козіївської сільської ради»” прийняти (додається).  №  

2070-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    



 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

622. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

що надана в оренду ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» 

Краснокутського району Харківської області    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву представника ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» 

Краснокутського району Харківської області та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, що надана в оренду ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ 

«ЕСКО-ПІВНІЧ» Краснокутського району Харківської області” прийняти (додається).                   

№  2071-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

623.Слухали: 
- Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

що надана в оренду ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» 

Краснокутського району Харківської області.    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву представника ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» 

Краснокутського району Харківської області та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, що надана в оренду ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ 

«ЕСКО-ПІВНІЧ» Краснокутського району Харківської області” прийняти (додається).                     

№  2072-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    



 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

624.Слухали: 
- Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

що надана в оренду ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» 

Краснокутського району Харківської області    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву представника ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» 

Краснокутського району Харківської області та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, що надана в оренду ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ 

«ЕСКО-ПІВНІЧ» Краснокутського району Харківської області ” прийняти (додається).                    

№  2073-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

625.Слухали: 
- Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

що надана в оренду ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» 

Краснокутського району Харківської області    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву представника ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» 

Краснокутського району Харківської області та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, що надана в оренду ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ 

«ЕСКО-ПІВНІЧ» Краснокутського району Харківської області” прийняти (додається).                                   

№  2074-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    



4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

626.Слухали: 
- Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

що надана в оренду ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» 

Краснокутського району Харківської області    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву представника ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» 

Краснокутського району Харківської області та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, що надана в оренду ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ 

«ЕСКО-ПІВНІЧ» Краснокутського району Харківської області” прийняти (додається).               

№  2075-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

627.Слухали: 
- Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

що надана в оренду ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» 

Краснокутського району Харківської області    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву представника ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» 

Краснокутського району Харківської області та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, що надана в оренду ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ 

«ЕСКО-ПІВНІЧ» Краснокутського району Харківської області” прийняти (додається).                       

№  2076-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    



5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

628.Слухали: 
- Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

що надана в оренду ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» 

Краснокутського району Харківської області    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву представника ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» 

Краснокутського району Харківської області та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, що надана в оренду ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ 

«ЕСКО-ПІВНІЧ» Краснокутського району Харківської області” прийняти (додається).                      

№  2077-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

629.Слухали: 
- Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

що надана в оренду ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» 

Краснокутського району Харківської області    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву представника ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» 

Краснокутського району Харківської області та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, що надана в оренду ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ 

«ЕСКО-ПІВНІЧ» Краснокутського району Харківської області” прийняти (додається).                    

№  2078-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

630. Слухали: 
- Про внесення змін до рішення ХХХХV (позачергової) сесії VІІ скликання № 611-VІІ від 

17.06. 2020 р. «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою гр. Пелих Н.І.»    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Пелих Н.І. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про внесення змін до рішення ХХХХV (позачергової) сесії VІІ 

скликання № 611-VІІ від 17.06. 2020 р. «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою гр. Пелих Н.І.»” прийняти (додається).  №  2079-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

631. Слухали: 
- Про надання дозволу Краснокутській районній державній лікарні ветеринарної медицини на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови за адресою: с.Козіївка, 

вул.Слобожанська, 149, на території Краснокутської селищної ради    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву начальника Краснокутської районної державної лікарні ветеринарної медицини та 

наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу Краснокутській районній державній лікарні 

ветеринарної медицини на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови за адресою: 

с.Козіївка, вул.Слобожанська, 149, на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається).  №  2080-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 



11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

632. Слухали: 
- Про надання дозволу Краснокутській районній державній лікарні ветеринарної медицини на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови за адресою: с.Качалівка, вул.Пушкіна, 

6а, на території Краснокутської селищної ради    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву начальника Краснокутської районної державної лікарні ветеринарної медицини та 

наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу Краснокутській районній державній лікарні 

ветеринарної медицини на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови за адресою: 

с.Качалівка, вул.Пушкіна, 6а, на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається).  №  2081-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

633. Слухали: 
- Про надання дозволу Краснокутській районній державній лікарні ветеринарної медицини на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови за адресою: с.Колонтаїв, вул.Берегова, 

13а,  на території Краснокутської селищної ради    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву начальника Краснокутської районної державної лікарні ветеринарної медицини та 

наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу Краснокутській районній державній лікарні 

ветеринарної медицини на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови за адресою: 

с.Колонтаїв, вул.Берегова, 13а,  на території Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається).  №  2082-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    



9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

634. Слухали: 
- Про затвердження «Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села 

Княжа Долина Олексіївської сільської ради Краснокутського району Харківської області»    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву представника ТОВ «Інститут планування територій» та наданий пакет документів 

розглянуто на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту і запропоновано винести на розгляд сесії 

для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження «Технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель села Княжа Долина Олексіївської сільської ради Краснокутського району 

Харківської області»” прийняти (додається).  №  2083-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

635. Слухали: 
- Про затвердження «Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села 

Бідило Олексіївської сільської ради Краснокутського району Харківської області»    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву представника ТОВ «Інститут планування територій» та наданий пакет документів 

розглянуто на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії 

для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження «Технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель села Бідило Олексіївської сільської ради Краснокутського району Харківської 

області»” прийняти (додається).  №  2084-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

636. Слухали: 



- Про надання дозволу гр. Григоренку О.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для іншого сільськогосподарського призначення в межах 

с.Рябоконеве, вул.Яблунева, 7а, 7б,  на території Краснокутської селищної ради    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Григоренка О.М. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Григоренку О.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для іншого сільськогосподарського 

призначення в межах с.Рябоконеве, вул.Яблунева, 7а, 7б,  на території Краснокутської 

селищної ради” прийняти (додається).  №  2085-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

637. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Горпинці О.Ю. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для іншого сільськогосподарського призначення в межах с.Рябоконеве, 

вул.Яблунева, 7 та 9/3,   на території Краснокутської селищної ради    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Горпинки О.Ю. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Горпинці О.Ю. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для іншого сільськогосподарського 

призначення в межах с.Рябоконеве, вул.Яблунева, 7 та 9/3, на території Краснокутської 

селищної ради” прийняти (додається).  №  2086-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

638. Слухали: 
- Про надання дозволу ТОВ «СГП «Слобода» на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в 

межах с.Рябоконеве, вул.Яблунева, 5,   на території Краснокутської селищної ради    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  



- Заяву директора ТОВ «СГП «Слобода» та наданий пакет документів розглянуто на 

засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу ТОВ «СГП «Слобода» на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва в межах с.Рябоконеве, вул.Яблунева, 5, на території 

Краснокутської селищної ради” прийняти (додається).  № 2087-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

639 Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Рябенку Ю.П. на розробку технічної документації із землеустрою 

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

лісового господарства    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Заяву гр. Рябенка Ю.П. та наданий пакет документів розглянуто на засіданні постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр. Рябенку Ю.П. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення лісового господарства” прийняти (додається).                             

№ 2088-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

640. Слухали: 
- Про внесення змін до договору оренди землі СТОВ «ДІНА»    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Це питання розглянуто на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, 

охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту і запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про внесення змін до договору оренди землі СТОВ «ДІНА»” прийняти 

(додається).  №  2089-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

641. Слухали: 
- Про внесення змін до договору оренди землі СТОВ «ДІНА»    

Виступила:  начальник відділу земельних відносин – Ірина Боряк  

- Це питання розглянуто на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, 

охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту і запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про внесення змін до договору оренди землі СТОВ «ДІНА»” прийняти 

(додається).  № 2090-VІІІ 
Голосували: за – 20, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти  не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Ігнатенко В.А. віідсутній 21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. відсутній 

10 Коваль І.М. відсутня 24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. відсутній 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. відсутній 

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

 
 

Головуючий -  Ірина Карабут 

Всі питання, винесені на розгляд Х сесії селищної ради VІІІ скликання, розглянуто. 

Сесія оголошується закритою 
 

Звучить Гімн України 

 

              
Краснокутський селищний голова                                                   Ірина КАРАБУТ 


