
 

 
 

Харківська область  

Богодухівський район 

Краснокутська селищна рада 
 

П Р О Т О К О Л № 7 

VІІ сесія VІІІ скликання 
 

смт  Краснокутськ 

велика зала засідань селищної ради                                      «29» квітня 2021 року   
 

Загальний склад ради –    26 депутатів 

Бере участь у роботі сесії  –  21 депутат (реєстрація додається) 
 

Запрошені та присутні: 
 

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

заступник селищного голови – Сергій Моцик, 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, директор комунального закладу «Краснокутський центр соціальних служб» - 

Світлана Сургай, начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» - Ірина 

Моцик, начальник відділу правового забезпечення – Валерій Саміло, начальник відділу 

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

громадськістю – Олена Ніколаєнко, начальник відділу комунальної власності – Наталія 

Маляренко, начальник відділу соціального захисту населення – Світлана Каліберда, 

начальник відділу економічного розвитку та інвестицій, підприємництва, податків та зборів 

– Ян Жученко, начальник відділу земельних відносин та екології – Ірина Боряк, спеціалісти 

селищної ради,  старости селищної ради. 
 

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

1. СЛУХАЛИ:  

Про затвердження порядку денного VІІ сесії селищної ради VІІІ  скликання. 

На порядок денний VІІ сесії селищної ради VІІІ скликання вноситься 496 питань. 

Порядок денний: 

1 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» 

Доповідає: начальник відділу кадрової роботи, з питань організаційно-

інформаційного забезпечення та зв'язків з громадськістю – Олена Ніколаєнко 

2 Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради від 22.12.2020 року           

№ 65-VІІІ «Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік» 

та додатків до нього (зі змінами) 

3 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) 

4 Про гарантування виконання пункту 4 підрозділу 2.2 розділу 2 МЕМОРАНДУМУ про 

співпрацю та партнерство між Головним управлінням Національної поліції в 

Харківській області та Краснокутською селищною радою 

5 Про затвердження граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого 

обладнання та устаткування, комп’ютерів Краснокутською селищною радою, її 

виконавчими органами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок 

бюджету Краснокутської селищної територіальної громади  



6 Про виділення коштів з бюджету Краснокутської селищної територіальної громади на 

погашення кредиторської заборгованості за проведені в 2020 році медичні огляди 

військовозобов’язаних по головному розпоряднику коштів «Краснокутська селищна 

рада Богодухівського району Харківської області» 

7 Про внесення змін до Порядку використання коштів на пільгове медичне 

обслуговування жителів Краснокутської селищної територіальної громади, 

затвердженого рішенням VI сесії VIII скликання від 23.03.2021 року № 241-VIII 

8 Про надання дозволу на розробку проєктно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт дороги по вулиці Новостроєнівській з № 8 до № 38 в смт Краснокутськ 

Богодухівського району Харківської області 

9 Про участь в обласному конкурсі мініпроєктів «Ефективна медицина в громаді» у 2021 

році, проєкт «Оснащення офтальмологічного кабінету медичним обладнанням» 

Доповідає: начальник фінансового  управління – Надія Пісна  

10 Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті селищної 

ради для надання адресної матеріальної допомоги, затвердженого рішенням 

Краснокутської селищної ради від 26 січня 2021 року № 131-VІІІ 

Доповідає: начальник відділу соціального захисту населення – Світлана Каліберда 
11 Про затвердження Плану діяльності з підготовки регуляторних актів селищної ради на 

2021 рік. 

Доповідає: начальник відділу правового забезпечення – Валерій Саміло 

12 Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради від 26.01.2021 р. № 115-

VІІІ «Про затвердження Статуту Дитячого заміського оздоровчого закладу 

«Каразінський» Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області» 

13 Про затвердження мережі закладів та установ освіти Краснокутської селищної ради на 

2020/2021 навчальний рік 

14 Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної  від 22.12.2020 р. № 38- VІІІ 

«Про створення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «КРАСНОКУТСЬКИЙ ЦЕНТР 

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ» 

КРАСНОКУТСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»» 

15 Про припинення шляхом ліквідації Мирнянського закладу дошкільної освіти (дитячий 

садок) Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області 

16 Про затвердження Порядку та грошової добової норми витрат на забезпечення 

харчуванням учасників, які представляють Краснокутську селищну раду у спортивних 

заходах районного рівня за рахунок бюджету Краснокутської селищної територіальної 

громади 

Доповідає: начальник відділу освіти, молоді та спорту – Тетяна Краля 

17 Про внесення змін до рішення IV сесії VIII скликання Краснокутської селищної ради 

від 26 січня 2021 року № 82-VIII «Про створення комісії з питань захисту прав дитини 

при виконавчому комітеті Краснокутської селищної ради та затвердження її складу та 

Положення» 

18 Про внесення змін до рішення IV сесії Краснокутської селищної ради VIII скликання № 

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

комітеті Краснокутської селищної ради та затвердження її складу і Положення» 

Доповідає: керуючий справами виконавчого комітету – Інна Панчішна 

19 Про затвердження нової редакції структури і штату Комунального закладу 

«Краснокутський центр соціальних служб» Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області 

Доповідає: директор Комунального закладу «Краснокутський центр соціальних 

служб» – Світлана Сургай 

20 Про внесення змін до рішення IV сесії VIII скликання № 142- VIII «Про затвердження  

Переліку адміністративних послуг, що надаються через відділ «Центр надання 



адміністративних послуг» апарату Краснокутської селищної ради та віддалені робочі 

місця адміністраторів відділу «Центр надання адміністративних послуг» апарату 

Краснокутської селищної ради 

Доповідає: начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» - Ірина 

Моцик 

21 Про затвердження Положення про порядок списання та передачі майна, що перебуває у 

комунальній власності Краснокутської селищної ради 

22 Про надання згоди на прийняття з державної власності у комунальну власність 

Краснокутської селищної ради нежилого приміщення, лівого  крила першого поверху 

двоповерхової недобудованої нежитлової будівлі – будинку культури, розташованого за 

адресою: вул. Миру, 152, смт Краснокутськ, Харківської області 

Доповідає: начальник відділу комунальної власності – Наталія Маляренко 

23 Про проведення конкурсу «Розробка туристичного бренду Краснокутської селищної 

територіальної громади» 

Доповідає: начальник відділу економічного розвитку та інвестицій, 

підприємництва, податків та зборів – Ян Жученко 

24 Про надання дозволу на коригування проєктно-кошторисної документації по робочому 

проєкту «Реконструкція системи постачання блочно-модульної котельні Комунального 

закладу «Краснокутський районний Будинок культури» Краснокутської районної ради 

за адресою: Харківська область, Краснокутський район, смт Краснокутськ, пров. 

Театральний, 12» 

Доповідає: начальник відділу культури та туризму – Вікторія В’юнник  

25 Про припинення діяльності Олексіївської сільської виборчої комісії 

26 Про припинення діяльності Рябоконівської сільської виборчої комісії 

27 Про надання матеріальної допомоги  

28 Про надання матеріальної допомоги  

Доповідає: секретар ради – Валентина Овчаренко 

29 Про прийняття земельних ділянок державної власності у комунальну власність 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області 

30 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

селища Прогрес Олексіївської сільської ради Краснокутського району Харківської 

області 

31 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

селища Степове Костянтинівської селищної ради Краснокутського району Харківської 

області 

32 Про проведення інвентаризації земельної ділянки загального користування комунальної 

власності в межах смт Краснокутськ 

33 Про надання дозволу гр.Прохоренку Віталію Вікторовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

34 Про надання дозволу гр.Блудову Дмитру Миколайовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

35 Про надання дозволу гр.Ємельяненку Володимиру Анатолійовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

36 Про надання дозволу гр.Лимарєвій Тетяні Олександрівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

37 Про надання дозволу гр.Долженко Олексію Олексійовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства 



38 Про надання дозволу гр.Байбаку Олександру Сергійовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

39 Про надання дозволу гр.Федоркову Владиславу Костянтиновичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

40 Про надання дозволу гр.Губіну Даніїлу Васильовичу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської 

селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

41 Про надання дозволу гр.Костюку Олександру Євгенійовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

42 Про надання дозволу гр.Масалітіну Олександру Олександровичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

43 Про надання дозволу гр.Прохоренко Ірині Олександрівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

44 Про надання дозволу гр.Власенко Максиму Сергійовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

45 Про надання дозволу гр.Сизоненко Аллі Геннадіївні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської 

селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

46 Про надання дозволу гр.Таран Любові Миколаївні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської 

селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

47 Про надання дозволу гр.Салюку Івану Лукичу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської селищної 

ради для ведення особистого селянського господарства 

48 Про надання дозволу гр.Лихварю Олексію Володимировичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

49 Про надання дозволу гр.Лихвар Галині Андріївні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської 

селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

50 Про надання дозволу гр.Пряхіній Галині Михайлівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської 

селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

51 Про надання дозволу гр.Таран Юлії Вікторівні на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської селищної 

ради для ведення особистого селянського господарства 

52 Про надання дозволу гр.Манжаренку Миколі Миколайовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

53 Про надання дозволу гр.Манжаренко Ларисі Миколаївні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

54 Про надання дозволу гр.Манжаренку Дмитру Миколайовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

55 Про надання дозволу гр.Лебідь Віталію Івановичу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в межах с.Рандава Краснокутської селищної ради 

для ведення особистого селянського господарства 



56 Про надання дозволу гр.Павлович Діані Геннадіївні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в межах с.Рандава Краснокутської селищної ради 

для ведення особистого селянського господарства 

57 Про надання дозволу гр.Цовмі Ніні Миколаївні на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в межах с.Рандава Краснокутської селищної ради для 

ведення особистого селянського господарства 

58 Про надання дозволу гр.Цовмі Дмитру Петровичу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в межах с.Рандава Краснокутської селищної ради 

для ведення особистого селянського господарства 

59 Про надання дозволу гр.Митрофанову Володимиру Васильовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах с.Рандава Краснокутської 

селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

60 Про надання дозволу гр.В’юннику Євгенію Олександровичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах с.Рандава Краснокутської 

селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

61 Про надання дозволу гр.Кушнір Любов Вікторівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської 

селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

62 Про надання дозволу гр.Підлобко Інні В’ячеславівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської 

селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

63 Про надання дозволу гр.Таран Людмилі Макарівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської 

селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

64 Про надання дозволу гр.Скалозубовій Вікторії Володимирівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

65 Про надання дозволу гр.Ткаченко Антоніні Миколаївні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

66 Про надання дозволу гр.Торянік Ганні Вікторівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської 

селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

67 Про надання дозволу гр.Педченко Зінаїді Борисівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської 

селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

68 Про надання дозволу гр.Скринник Ларисі Іванівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської 

селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

69 Про надання дозволу гр.Швидкій Ірині Михайлівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської 

селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

70 Про надання дозволу гр.Масловій Яні Іванівні на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами населених пунктів Краснокутської селищної 

ради для ведення особистого селянського господарства 

71 Про надання дозволу гр.Ковалю Євгену Валерійовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

72 Про надання дозволу гр.Андрущенко Оксані Василівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.В’язова, вул.Слобожанська на території Краснокутської 

селищної ради 

73 Про надання дозволу гр.Нікітенку Миколі Павловичу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 



межах с.Олійники на території Краснокутської селищної ради 

74 Про надання дозволу гр.Салюк Надії Семенівні на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Олійники на території Краснокутської селищної ради 

75  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, вул.Шкільна, 

40, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Мишак Ганні 

Тимофіївні 

76 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.Гарасимів Наталії 

Анатоліївні 

77 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Березівка, вул.Лісова, 12, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Рамм Констянтину 

Геннадійовичу 

78 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Ковалівка, вул.Польова, 1А, на 

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

Іванівні 

79 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Весняна, 21, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Івахненко Вірі 

Петрівні 

80 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

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

Валентині Степанівні 

81 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

52А, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Буряку 

Віктору Івановичу 

82 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Рябоконеве, вул.Молодіжна, 7, 

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

Олегу Семеновичу 

83 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.Тубелець 

Олександру Олександровичу 

84 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Сонячна, 

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

Оксані Вікторівні 

85 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Пархомівка, 

вул.Б.Хмельницького, 1, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Богдан Наталії Іванівні 

86 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с-ща Ковалівське, вул.Віри 

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

гр.Протасову Віктору Васильовичу 

87 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Березівка, вул.Лісова, 10, на 



території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Гуріній Марині 

Ігорівні 

88 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Солов’ю Віктору 

Івановичу 

89 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Сонячна, 

3, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Лисці Юрію 

Борисовичу 

90 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с-ща Ковалівське, вул.Віри 

Скотар, 15, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Владимировій Валентині Іванівні 

91 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с-ща Павлівка, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Хілобок Володимиру 

Петровичу 

92 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Любівка, вул.Набережна, 6, на 

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

Марині Олексіївні 

93 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

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

Володимиру Юлійовичу 

94 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.Колонтаєвському Борису 

Васильовичу 

95 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с-ща Ковалівське, вул.Віри 

Скотар, 44, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Протасову Василю Івановичу 

96 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с-ща Ковалівське, вул.Віри 

Скотар, 48, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Рідній Юлії Василівні 

97 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

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

Руслану Олеговичу 

98 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

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

Наталії Петрівні 

99 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.Ковтун Ользі Василівні 

100 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, 

вул.Набоківська, 18, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Шиман Марії Ярославівні 

101 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 



ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Горького, 17, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Шевчук Вірі 

Павлівні 

102 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, 

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

гр.Красножон Світлані Борисівні 

103 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Пархомівка, вул.Івана 

Квітчатого, 24, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Квітчатій Надії Михайлівні 

104 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

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

Іванівні 

105 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Любівка, вул.Комарова, 2, на 

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

Михайловичу 

106 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

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

Володимиру Григоровичу 

107 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Слобідка, вул.Шкільна, 17, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Котовій Олені 

Миколаївні 

108 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Слобідка, вул.Ярівська, 12, на 

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

Сергіївні 

109 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Ковалівка, вул.Польова, 9, на 

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

Петрівні 

110 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Хутірське, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Таганкличевій Олені Іванівні 

111 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Рябоконеве, пров.Український, 

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

Станіславу Івановичу 

112 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Слобідка, вул.Гагаріна, 26, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Логвиненко Вірі 

Олександрівні 

113 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Ковалівка, вул.Польова, 6, на 

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

Олексійовичу 

114 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Хутірське, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Убоженко Катерині 

Панасівні 



115 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.Кондратович Наталії 

Олександрівні 

116 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 Лідії Миколаївні 

117 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мирне, вул.Лугова, на 

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

Валентині Петрівні 

118 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Перемоги, 10, на 

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

Василівні 

119 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, пров.Огородній, на 

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

Олександру Григоровичу 

120 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Перемоги, 3, на 

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

Парасковії Йосипівні 

121 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мирне, вул.Центральна, 59, на 

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

Іванівні 

122 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Богодухівська, 13, 

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

Сергію Миколайовичу 

123 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Шмакову Івану 

Миколайовичу 

124 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Мішкіній Ірині Іванівні 

125 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Щербаню Сергію 

Миколайовичу 

126 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Першотравнева, 

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

Володимировичу 

127 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.Задорожній Юлії Олексіївні 

128 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, пров.Вишневий, 8, 

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

Віктору Анатолійовичу 

129 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 



ведення особистого селянського господарства в межах с-ще Ковалівське, вул.Віри 

Скотар, 14, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Ганусу Олександру Михайловичу 

130 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Линник Каріні Арменаківні 

131 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, вул.Бориса 

Зголи, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Мисниченку Сергію Миколайовичу 

132 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Лугова, на 

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

Володимирівні 

133 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

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

Катерині Олексіївні 

134 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Кусторянська, 16, 

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

Вадимівні 

135 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Крушині Вірі Яківні 

136 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Лебідь Катерині 

Олександрівні 

137 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Лугова, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Лебідь Тетяні 

Миколаївні 

138 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Харківська, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Бідило Тетяні 

Олексіївні 

139 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Хутірське, вул.Слобідська, на 

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

Іванівні 

140 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, пров.Квітучий, 4, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Тимченку Івану 

Івановичу 

141 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Чікмарьову Олексію 

Анатолійовичу 

142 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Яценко Галині Петрівні 

143 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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



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

Любові Петрівні 

144 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, пров.Огородній, на 

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

Володимировичу 

145 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Калиті Валентині Іванівні 

146 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

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

Вікторовичу 

147 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Центральна, 

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

Олександру Івановичу 

148 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, пров.Перемоги, 9, 

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

Володимирівні 

149 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Рябоконеве, вул.Молодіжна, 

29, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Дузі Оксані 

Миколаївні 

150 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Любівка, пров.Гайовий, 3, на 

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

Михайловичу 

151 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Лісова, 

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

Леоніду Миколайовичу 

152 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Михайлівка, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Шпаразі Олегу Дмитровичу 

153 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

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

Світлані Михайлівні 

154 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.Момоту Віталію 

Юрійовичу 

155 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Ходунаївка, вул.Харківська, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Махотіній Діані 

Сергіївні 

156 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.Дячуку Олексію Івановичу 

157 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Сороківська, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Микитенку Борису 



Миколайовичу 

158 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с-ща Ковалівське, вул.Віри 

Скотар, 19, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Крещуку Василю Ананійовичу 

159 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

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

Катерині Юріївні 

160 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Степанівка, вул.Вишнева, на 

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

Георгіївні 

161 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с-ща Ковалівське, вул.Віри 

Скотар, 31, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Борківець Ларисі Михайлівні 

162 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, 

вул.Набоківська, 89, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Маслову Володимиру Павловичу 

163 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Сонячна, 

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

Ользі Іванівні 

164 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Коломатченку Сергію 

Сергійовичу 

165 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на 

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

В’ячеславовичу 

166 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, 

вул.Центральна, 120, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Цибульському Артуру Валерійовичу 

167 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, 

вул.Вишнева, 23, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Фатєєвій Лілії Сергіївні 

168 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

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

Оксані Миколаївні 

169 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с-ща Ковалівське, вул.Віри 

Скотар, 25, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Базюрі Ніні Миколаївні 

170 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, 

вул.Першотравнева, 48, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Лаптєвій Ганні Дмитрівні 

171 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 



ведення особистого селянського господарства в межах с.Пархомівка, 

вул.Ярославського, 24, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Гребінник Лідії Миколаївні 

172 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Пархомівка, вул.Івана Малиша, 

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

Світлані Халілівні 

173 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Квітуча, 

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

Андрію Сергійовичу 

174 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Ковалівка, вул.Урожайна, 20, 

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

Любов Трохимівні 

175 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Слобідка, вул.Чкалова, 16А, на 

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

Владиславу Івановичу 

176 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Слобідка, вул.Чкалова, 10А, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Рябоконю Павлу 

Максимовичу 

177 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Нова, 8, 

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

Євгенію Олександровичу 

178 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Рябоконеве, вул.Яблунева, на 

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

Олексію Івановичу 

179 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в межах 

с.Качалівка, вул.Першотравнева, 79, на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність для ведення особистого селянського господарства гр.Ступак 

Наталії Миколаївні 

180 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Пархомівка, 

вул.Б.Хмельницького, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Колонтаєвській Тетяні Іванівні 

181 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

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

Володимирівні 

182 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Каплунівка, вул.8-Березня, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Лузан Тамарі 

Іванівні 

183 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Каплунівка, вул.Південна, 2, на 

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

Дмитру Валерійовичу 

184 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Лісова, 

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



Анатолію Миколайовичу 

185 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Каплунівка, вул.Берегова, 24, 

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

Івановичу 

186 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Каплунівка, вул.Верхня, 53, на 

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

Костянтиновичу 

187 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Каплунівка, вул.Верхня, 48, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Ущенко Оксані 

Олексіївні 

188 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Княжа Долина, вул.Набережна, 

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

Олександровичу 

189 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Каплунівка, вул.Центральна, 

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

Альбіні Геннадіївні 

190 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Слобідка, вул.Світла, 29, на 

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

Олександрі Іванівні 

191 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Павлюківка, вул.Болотна, 19, 

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

Олександрівні 

192 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Спортивна, 1, на 

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

Йосипівні 

193 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мирне, вул.Зарічна на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Ткачуку Андрію 

Вікторовичу 

194 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

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

Івановичу 

195 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Слобожанська, 

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

Петру Андрійовичу 

196 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Олександрівська, 

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

Альоні Олександрівні 

197 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.Гавриш Олені 

Миколаївні 

198 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 



ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, пров.Оболонний, на 

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

Миколайовичу 

199 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

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

Олексійовичу 

200  Про надання гр.Сіряк Ельвірі Олексіївні у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради 

201  Про надання гр.Сіряку Олександру Миколайовичу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради 

202  Про надання гр.Сіряк Наталії Вікторівні у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради 

203 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.Ковтуненку Івану 

Євсейовичу 

204 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на 

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

205 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Хутірське, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Убоженко Сергію Івановичу 

206 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Ковалівка, вул.Степова, 14, на 

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

Івановичу 

207 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Колісник Вікторії 

Григорівні 

208 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.Юрченко Любов 

Василівні 

209 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

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

Наталії Вікторівні 

210 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.Божко Тетяні 

Іванівні 

211 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.Клочко Зої Петрівні 

212 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Слобожанська, 

157, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Мірошниченко Світлані Олексіївні 

213 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 



ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Новоселівська, 

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

гр.Соколовській Тетяні Миколаївні 

214 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Березівка, на території 

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

Анатолійовичу 

215 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.Дяценко Ніні 

Яківні 

216 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, 

пров.Затишний на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Давискибі Валерію Івановичу 

217 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Козацька, 12, 

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

Миколаївні 

218 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Мамонтову Денису 

Валерійовичу 

219 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.Пастушенку Ігорю 

Юрійовичу 

220 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Любівка, вул.Зелена, 1 на 

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

Марині Миколаївні 

221 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.Моцик Людмилі Іванівні 

222 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.Моцик Наталії Петрівні 

223 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.Моцику Віталію Сергійовичу 

224 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.Моцику Юрію Віталійовичу 

225 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.Моцик Вікторії Василівні 

226 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах с.Мурафа, вул.Київська, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Приходько Володимиру 

Андрійовичу 

227 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах смт Костянтинівка, вул.Набоківська, 91, на 

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

Артуру Валерійовичу 



228 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах с.Любівка, вул.Миколи Сургая, на території 

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

Васильовичу 

229 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах с.Пархомівка, вул.Клубна, 13, на території 

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

Олександровичу 

230 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

межах с.Качалівка, вул.Пушкіна, 8-А, на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр.Скрязі Віталію Костянтиновичу 

231 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

межах с.Пархомівка, вул.Клубна, 25, на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр.Квітчатій Надії Михайлівні 

232 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

межах с.Пархомівка, вул.Б.Хмельницького, 12, на території Краснокутської селищної 

ради та надання її у власність гр.Богдан Наталії Іванівні 

233 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

межах с.Качалівка, вул.Китченка, 56, на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр.Лук’яновій Вікторії Володимирівні 

234 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

межах с.В’язова, вул.Вишнева, 16, на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр.Веремчуку Василю Петровичу 

235 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

межах с.Пархомівка, вул.Долинна, 29, на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр.Троцькому Євгенію Олексійовичу 

236 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

межах с.Любівка, вул.Слобожанська, 195, на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр.Перепелиці Петру Івановичу 

237 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

межах с.Княжа Долина, вул.Шкільна, 10, на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр.Дмітрієву Сергію Миколайовичу 

238 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

межах смт Краснокутськ, пров.Дачний, та надання її у власність гр.Безверхій-

Альшорман Наталії Олександрівні 

239 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

межах с-ща Водяне, вул.Московська, 28-а, на території Краснокутської селищної ради 

та надання її у власність гр.Леванді Олександру Олександровичу 

240 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

межах с-ща Водяне, вул.Московська, 36, на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр.Леванді Олександру Володимировичу 

241 Про надання дозволу гр.Бондар Ользі Іванівні на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 



межах с.Мурафа, вул.Центральна, 184, на території Краснокутської селищної ради 

242 Про надання дозволу гр.Бондар Віталію Олександровичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Мурафа, вул.Панаса Мирного, на території Краснокутської 

селищної ради 

243 Про надання дозволу гр.Костенку Ігору Леонідовичу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

за межами населених пунктів на території Краснокутської селищної ради 

244 Про надання дозволу гр.Гришку Станіславу Івановичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів на території Краснокутської селищної ради 

245 Про надання дозволу гр.Соломка Андрію Сергійовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів на території Краснокутської селищної ради 

246 Про надання дозволу гр.Соломка Сергію Івановичу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

за межами населених пунктів на території Краснокутської селищної ради 

247 Про надання дозволу гр.Кривохижі Олегу Юрійовичу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

за межами населених пунктів на території Краснокутської селищної ради 

248 Про надання дозволу гр.Гончаровій Ларисі Миколаївні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Любівка, вул.Слобожанська, на території Краснокутської 

селищної ради 

249 Про надання дозволу гр.Дігтяр Катерині Вікторівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

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

250 Про надання дозволу гр.Перепелиці Наталії Миколаївні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Любівка, вул.Слобожанська, на території Краснокутської 

селищної ради 

251 Про надання дозволу гр.Курганову Дмитру Олексійовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.В’язова, вул.Польова, на території Краснокутської селищної 

ради 

252 Про надання дозволу гр.Миндоліній Тетяні Василівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Козіївка, на території Краснокутської селищної ради 

253 Про надання дозволу гр.Миндоліну Олександру Володимировичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Козіївка, вул.Миру, 26, на території Краснокутської селищної 

ради 

254 Про надання дозволу гр.Мисику Роману Анатолійовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Мурафа, вул.Зернова, 43, на території Краснокутської селищної 

ради 

255  Про надання дозволу гр.Поважному Сергію Павловичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт Краснокутськ, на території Краснокутської селищної ради 

256  Про надання дозволу гр.Поважному Павлу Володимировичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт Краснокутськ, на території Краснокутської селищної ради 

257 Про надання дозволу гр.Омеляненко Надії Михайлівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 



господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Центральна, 126, на території Краснокутської 

селищної ради 

258 Про надання дозволу гр.Галагану Володимиру Володимировичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Берегова, 19, на території Краснокутської 

селищної ради 

259 Про надання дозволу гр.Яковлеву Миколі Івановичу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах смт Костянтинівка, вул.Кожушко, 46, на території Краснокутської селищної ради 

260  Про надання дозволу гр.Тітаренко Віті Володимирівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

селищної ради 

261  Про надання дозволу гр.Лащенку Віктору Васильовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Ситники, на території Краснокутської селищної ради 

262 Про надання дозволу гр.Стройковій Тетяні Борисівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Олексіївка, вул.Черемушна, 1, на території Краснокутської селищної ради 

263 Про надання дозволу гр.Руденькій Вірі Вікторівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Слобідка, вул.Світла, 55, на території Краснокутської селищної ради 

264 Про надання дозволу гр.Горобцовій Тетяні Сергіївні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Козіївка, вул.Рибна, 17, на території Краснокутської селищної ради 

265 Про надання дозволу гр.Юхневич Світлані Іванівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Козіївка, вул.Пугачова, на території Краснокутської селищної ради 

266 Про надання дозволу гр.Юхневич Павлу Івановичу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Козіївка, вул.Пугачова, 25, на території Краснокутської селищної ради 

267 Про надання дозволу гр.Юхневич Івану Івановичу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Козіївка, вул.Пугачова, 14, на території Краснокутської селищної ради 

268 Про надання дозволу гр.Кобзар Раїсі Іванівні на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах смт Костянтинівка, вул.Квітуча, 3, на території Краснокутської селищної ради  

269 Про надання дозволу гр.Кобзар Наталії Іванівні на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах смт Костянтинівка, вул.Костянтинівська, 24, на території Краснокутської 

селищної ради 

270 Про надання дозволу гр.Іваніцькому Сергію Вікторовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Мурафа, вул.Весняна, на території Краснокутської селищної 

ради 

271 Про надання дозволу гр.Кушнеренко Ніні Миколаївні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Колонтаїв, вул.Кутузова, 10, на території Краснокутської селищної ради 

272 Про надання дозволу гр.Неліпі Юрію Івановичу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Пархомівка, вул.Долинна, на території Краснокутської селищної ради 

273  Про надання дозволу гр.Побережній Лідії Юхимівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Степанівка, вул.Бабаченка, 7, на території Краснокутської селищної ради 



274 Про надання дозволу гр.Редьку Миколі Володимировичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Качалівка, вул.Червона, 27, на території Краснокутської 

селищної ради 

275 Про надання дозволу гр.Кабашному Дмитру Миколайовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт Краснокутськ, на території Краснокутської селищної ради 

276 Про надання дозволу гр.Чаговець Валентині Павлівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах смт Краснокутськ, на території Краснокутської селищної ради 

277 Про надання дозволу гр.Кабашній Світлані Валеріївні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт Краснокутськ, на території Краснокутської селищної ради 

278 Про надання дозволу гр.Мартищенко Анні Володимирівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Каплунівка, вул.Верхня, на території Краснокутської селищної 

ради 

279 Про надання дозволу гр.Вовк Галині Федосіївні на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Пархомівка, вул.Іванівка, 8, на території Краснокутської селищної ради 

280 Про надання дозволу гр.Гридинському Віталію Євгенійовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Центральна, 92, на території 

Краснокутської селищної ради 

281  Про надання дозволу гр.Меху Олександру Івановичу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Пархомівка, вул.Івана Малиша, на території Краснокутської селищної ради 

282  Про надання дозволу гр.Страховецькому Сергію Івановичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Чернещина, пров.Кам’яний, на території Краснокутської 

селищної ради 

283 Про надання дозволу гр.Суші Ніні Максимівні на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах смт Костянтинівка, вул.Набоківська, 17, на території Краснокутської селищної 

ради 

284 Про надання дозволу гр.Ножці Вадиму Сергійовичу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.Козіївка, вул.Слобожанська 

285 Про надання дозволу гр.Вавенко Світлані Володимирівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Каплунівка, вул.Нижня, на території Краснокутської селищної 

ради 

286 Про надання дозволу гр.Дрозду Віталію Анатолійовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Козіївка, вул.Слобожанська, 215, на території Краснокутської 

селищної ради 

287 Про надання дозволу гр.Кереселідзе Юлії Віталіївні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Козіївка, вул.Козацька, на території Краснокутської селищної ради 

288 Про надання дозволу гр.Гусак Тетяні Олександрівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Березівка, вул.Лісова, 45, на території Краснокутської селищної ради 

289 Про надання дозволу гр.Булизі Олександру Івановичу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 



межах с.Слобідка, вул.Гагаріна, 32, на території Краснокутської селищної ради 

290 Про надання дозволу гр.Сдєржикову Артему Сергійовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

селищної ради 

291 Про надання дозволу гр.Сокол Ірині Миколаївні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Козіївка, вул.Чкалова, 37, на території Краснокутської селищної ради 

292 Про надання дозволу гр.Жуваку Сергію Миколайовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Козіївка, вул.Чкалова, 40, на території Краснокутської селищної 

ради 

293 Про надання дозволу гр.Філоненко Вікторії Володимирівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Мурафа, вул.Затишна, на території Краснокутської селищної 

ради 

294 Про надання дозволу гр.Гришку Віктору Степановичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Центральна, 144, на території Краснокутської 

селищної ради 

295 Про надання дозволу гр.Юрченко Ганні Іванівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Колонтаїв, вул.Шевченко, 8, на території Краснокутської селищної ради 

296 Про надання дозволу гр.Авєріній Валентині Володимирівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Китченківка, вул.Центральна, 71, на території Краснокутської 

селищної ради 

297 Про надання дозволу гр.Кравцовій Лесі Володимирівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Колонтаїв, пров.Широкий, на території Краснокутської 

селищної ради 

298 Про надання дозволу гр.Цовмі Ірині Едмундівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Котелевка, на території Краснокутської селищної ради 

299 Про надання дозволу гр.Цовмі Роману Володимировичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Котелевка, на території Краснокутської селищної ради 

300 Про надання дозволу гр.Стороженку Максиму Олександровичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Мурафа, вул.Спортивна, 13, на території Краснокутської 

селищної ради 

301 Про надання дозволу гр.Калиті Андрію Петровичу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Котелевка, на території Краснокутської селищної ради 

302 Про надання дозволу гр.Торяник Олені Володимирівні 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 

303 Про надання дозволу гр.Анашкіну Євгену Олеговичу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах смт Костянтинівка, вул. 1 Травня, 62, на території Краснокутської селищної ради  

304 Про надання дозволу гр.Якубову Олександру Павловичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт Костянтинівка, вул. 1 Травня, 76, на території Краснокутської 



селищної ради 

305 Про надання дозволу гр.Багдасаряну Джону Рубеновичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в смт Краснокутськ, вул.Сонячна 

(поруч з № 14), для ведення особистого селянського господарства 

306 Про надання дозволу гр.Зені Олександрі Михайлівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Колонтаїв, пров.Вишневий, 9, на території Краснокутської селищної ради  

307 Про надання дозволу гр.Бобрицькому Василю Михайловичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Городнє, вул.Глобівська, на території Краснокутської селищної 

ради 

308 Про надання дозволу гр.Кажановій Зої Георгіївні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Ходунаївка, вул.Харківська, 54, на території Краснокутської селищної ради 

309 Про надання дозволу гр.Гриненку Віталію Івановичу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Козіївка (за містком), на території Краснокутської селищної ради 

310 Про надання дозволу гр.Світайлу Юрію Володимировичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Пархомівка, вул.Суворова, на території Краснокутської 

селищної ради 

311 Про надання дозволу гр.Кроленко Марині Петрівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Чернещина, вул.Берегова, 62, на території Краснокутської селищної ради 

312 Про надання дозволу гр.Череді Андрію Івановичу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в межах с.Чернещина, для ведення особистого 

селянського господарства 

313 Про надання дозволу гр.Єрошенко Марії Андріївні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в межах с.Ситники, для ведення особистого 

селянського господарства 

314 Про надання дозволу гр.Юрченко Вікторії Олексіївні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Ковалівка, на території Краснокутської селищної ради 

315 Про надання дозволу гр.Платоновій Світлані Іванівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Слобідка, пров.Ярівський, 7, на території Краснокутської селищної ради 

316 Про надання дозволу гр.Семененко Сергію Михайловичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Ковалівка, вул.Урожайна, на території Краснокутської селищної 

ради 

317 Про надання дозволу гр.Булиженко Олені Леонідівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Ковалівка, на території Краснокутської селищної ради 

318 Про надання дозволу гр.Булиженку Валерію Олексійовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Ковалівка, на території Краснокутської селищної ради 

319 Про надання дозволу гр.Настишиній Альбіні Степанівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Слобідка, вул.Світла, 60, на території Краснокутської селищної 

ради 

320 Про надання дозволу гр.Удовицькій Альоні Олегівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Ковалівка, вул.Степова, 13, на території Краснокутської селищної ради 

321 Про надання дозволу гр.Котку Сергію Васильовичу на розробку проєкту землеустрою 



щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Ковалівка, вул.Степова, 26, на території Краснокутської селищної ради 

322 Про надання дозволу гр.Рудасу Ярославу Олександровичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Кленова, 2, на території Краснокутської 

селищної ради 

323 Про надання дозволу гр.Авдюсі Анатолію Івановичу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

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

324 Про надання дозволу гр.Яхно Олександрі Єлисеївні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Котелевка, на території Краснокутської селищної ради 

325 Про надання дозволу гр.Філоненко Володимиру Григоровичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Олексіївка, вул.Черемушна, на території Краснокутської 

селищної ради 

326 Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр.Крайсу Сергію Анатолійовичу, члену фермерського господарства «Рідний 

О.М.»   

327 Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр.Павлюк Тетяні Ігорівні, члену фермерського господарства «Рідний О.М.»   

328 Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр.Однороб Зої Олексіївні, члену селянського (фермерського) господарства 

«Ковальчуківське»   

329 Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр.Петію Івану Мироновичу, члену селянського (фермерського) господарства 

«Ковальчуківське»   

330 Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр.Ковальчук Юлії Олександрівні, члену селянського (фермерського) 

господарства «Ковальчуківське»   

331 Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр.Ковальчук Ользі Миронівні, члену селянського (фермерського) господарства 

«Ковальчуківське»   

332 Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр.Ковальчуку Вячеславу Юрійовичу, члену селянського (фермерського) 

господарства «Ковальчуківське»   

333 Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр.Марускову Артуру Сергійовичу, члену селянського (фермерського) 

господарства «Ковальчуківське»   

334 Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр.Мирній Ользі Йосипівні, члену селянського (фермерського) господарства 

«Ковальчуківське»   

335 Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр.Ковальчуку Петру Вікторовичу, члену селянського (фермерського) 

господарства «Ковальчуківське»   

336 Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр.Ковальчук Інні Іванівні, члену селянського (фермерського) господарства 

«Ковальчуківське»   

337 Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр.Чаюну Олександру Сергійовичу, члену селянського (фермерського) 

господарства «Ковальчуківське»   

338 Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр.Чаюн Валентині Іванівні, члену селянського (фермерського) господарства 

«Ковальчуківське»   



339 Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр.Однороб Зої Олексіївні, члену селянського (фермерського) господарства 

«Ковальчуківське»   

340 Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр.Роговику Віталію Вікторовичу, члену селянського (фермерського) 

господарства «Ковальчуківське»   

341 Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр.Чаюну Сергію Олексійовичу, члену селянського (фермерського) 

господарства «Ковальчуківське»   

342 Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр.Роговик Наталії Васильовні, члену селянського (фермерського) господарства 

«Ковальчуківське»   

343 Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр.Роговик Віктору Миколайовичу, члену селянського (фермерського) 

господарства «Ковальчуківське»   

344 Про надання дозволу гр.Бондару Владиславу Ігоровичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального 

гаража зблокованого типу, за адресою: смт Краснокутськ, вул.Перемоги 

345 Про надання дозволу гр.Дядику Олексію Степановичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального 

гаража, за адресою: смт Краснокутськ, пров.Каштановий 

346 Про надання дозволу гр.Келеберді Ользі Сергіївні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

зблокованого типу, за адресою: смт Краснокутськ, вул.Перемоги 

347 Про надання дозволу гр.Фільовій Інні Володимирівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража, за 

адресою: смт Краснокутськ, вул.Челюскінців 

348 Про надання дозволу гр.Гридинській Ганні Степанівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в 

межах смт Костянтинівка, вул.Ананівського полку, 12, на території Краснокутської 

селищної ради 

349 Про надання дозволу гр.Гридинському Віталію Євгенійовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в 

межах смт Костянтинівка, вул.Центральна, 86, на території Краснокутської селищної 

ради 

350 Про надання дозволу гр.Кобзару Олександру Івановичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в 

межах смт Костянтинівка, вул.Залізнична, 7, на території Краснокутської селищної ради  

351 Про надання дозволу гр.Юхневичу Івану Івановичу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах с.Козіївка, 

вул.Пугачова, на території Краснокутської селищної ради 

352 Про надання дозволу гр.Юхневичу Павлу Івановичу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах с.Козіївка, 

вул.Пугачова, на території Краснокутської селищної ради 

353 Про надання дозволу гр.Юхневичу Світлані Іванівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах с.Козіївка, 

вул.Пугачова, 19, на території Краснокутської селищної ради 

354 Про надання дозволу гр.Торяник Анастасії Федорівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах смт 

Костянтинівка, вул.Набоківська, на території Краснокутської селищної ради 

355 Про надання дозволу гр.Ігнатовій Ніні Артемівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах с.Козіївка, 

вул.Шевченка, 91, на території Краснокутської селищної ради 

356 Про надання дозволу гр.Яхно Ніні Іванівні на розробку проєкту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах с.Котелевка, 

вул.Шевченка, на території Краснокутської селищної ради 

357 Про надання дозволу гр.Яхно Каріні Олексіївні на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах с.Котелевка, 

вул.Шевченка, на території Краснокутської селищної ради 

358 Про надання дозволу гр.Торяник Олені Володимирівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в 

межах смт Костянтинівка, вул.Набоківська, 61, на території Краснокутської селищної 

ради 

359 Про надання дозволу гр.Білоброву Сергію Олександровичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в 

межах смт Костянтинівка, вул.Хитрунівська, 58, на території Краснокутської селищної 

ради 

360 Про надання дозволу гр.Приходьку Олександру Володимировичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в 

межах с.Мурафа, вул.Київська, на території Краснокутської селищної ради 

361 Про надання дозволу гр.Приходько Ларисі Іванівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах с.Мурафа, 

вул.Київська, на території Краснокутської селищної ради 

362 Про надання дозволу гр.Рашевському Павлу Олександровичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в 

межах с.Рябоконеве, на території Краснокутської селищної ради 

363 Про надання дозволу гр.Ножці Вадиму Сергійовичу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах с.Козіївка, 

вул.Слобожанська, на території Краснокутської селищної ради 

364 Про надання дозволу гр.Побережній Лідії Юхимівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.Степанівка, вул.Бабаченка, 7 

365 Про надання дозволу гр.Кривоносу Максиму Івановичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.Ходунаївка, 

вул.Харківська, 35 

366 Про надання дозволу гр.Коломієць Катерині Михайлівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.В’язова, 

вул.Вишнева,8 

367 Про надання дозволу гр.Кравчуку Віктору Васильовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.В’язова, вул.Миру, 

11 

368 Про надання дозволу гр.Кравцовій Марії Іванівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.Колонтаїв, вул.Центральна, 60 

369 Про надання дозволу гр.Бабаєвій Ірині Олексіївні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.Котелевка, вул.Шевченка 

370 Про надання дозволу гр.Білокінь Людмилі Миколаївні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

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

вул.Ярова, 26-А 

371 Про надання дозволу гр.Ващенко Наталії Миколаївні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.Мурафа, вул.Центральна, 39 

372 Про надання дозволу гр.Невмержицькій Тетяні Петрівні на розробку проєкту 



землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.Олексіївка, 

вул.Суворова, 3 

373 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Горького, 37, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Скибі Анатолію Олексійовичу 

374 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Краснокутськ, вул.Садова, 11, на території Краснокутської селищної ради та надання її 

у власність гр.Ніколєнку Івану Олексійовичу 

375 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Івана Малиша, 7, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Гребенику Миколі Петровичу 

376 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Шкільна, 14, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Івановій Тетяні Миколаївні 

377 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Краснокутськ, вул.Перемоги, 3, на території Краснокутської селищної ради та надання 

її у власність гр.Грищенко Ірині Петрівні 

378 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Краснокутськ, вул.Шевченка, 71, на території Краснокутської селищної ради та надання 

її у власність гр.Кривохижі Клавдії Мартинівні 

379 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Заводська, 1, кв.1, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Побережному Івану Володимировичу 

380 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Краснокутськ, пров.Поштовий, 6, кв.1, на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр.Грибеник Світлані Михайлівні 

381 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Краснокутськ, вул.Ярова, 57, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Кузубу Олександру Олексійовичу 

382 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Краснокутськ, вул.Ярова, 52, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Кузуб Тетяні Миколаївні 

383 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

пров.Шкільний, 1, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Чіплик Поліні Федорівні 

384 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Зернова, 61, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Білашу Анатолію Івановичу 

385 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Вигінчанська, 18, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 



власність гр.Білаш Наталії Миколаївні 

386 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Світла, 29, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Богодущенко Олександрі Іванівні 

387 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Першотравнева, 24, на території Краснокутської селищної ради гр.Коноваленко  

Марії Андріївні 

388 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Центральна, 238, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Коноваленко  Марії Андріївні 

389 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Переяслівська, 21, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Малік Пелагеї Миколаївні 

390 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Весняна, 21, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Івахненко Вірі Петрівні 

391 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

гр.Явдошенку Олегу Семеновичу 

392 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Паливодська, 16, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Московченко Валентині Степанівні 

393 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Краснокутськ, вул.Ярова, 12, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Рупеті Ользі Іванівні 

394 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Краснокутськ, пров.Поштовий, 6, кв.2, та надання її у спільну сумісну власність 

гр.Кабашній Н.Л., Кабашному Д.О. 

395 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

гр.Шибаєву Сергію Петровичу 

396 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Малевича, 58, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Литовченку Володимиру Олексійовичу 

397 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Гризодубових, 22, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Меху Олександру Івановичу 

398 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Центральна, 33, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Івахненку Івану Олексійовичу 

399 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 



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

вул.Молодіжна, 9, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Скляренку Миколі Васильовичу 

400 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Клубна, 12, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Процаю Руслану Вікторовичу 

401 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Слобожанська, 171, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Гурину Володимиру Григоровичу 

402 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Українська, 3, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Дяценку Григорію Григоровичу 

403 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Костянтинівка, вул.Нова, 8, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Удовицькому Олександру Михайловичу 

404 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Оленівське, вул.Середня, 2, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Штаньку Івану Олексійовичу 

405 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Олександрівська, 7, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Перевозовій Юлії Володимирівні 

406 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Кусторянська, 8, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Юхно Олександру Васильовичу 

407 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Нова, 1, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Касяненку Володимиру Петровичу 

408 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Заводська, 39, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Тюріній Євдокії Павлівні 

409 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Краснокутськ, вул.Миру, 230, на території Краснокутської селищної ради та надання її 

у власність гр.Самілику Олександру Миколайовичу 

410 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Краснокутськ, вул.Охтирська, 22/1, на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр.Панчішній Ользі Олександрівні 

411 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Центральна, 114, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Савченко Валентині Миколаївні 

412 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Тихонова, 13, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 



гр.Ситник Євдокії Матвіївні 

413 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Молодіжна, 8, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.В’юнник Валентині Олександрівні 

414 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с-ще Водяне, 

вул.Залізнична, 24, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Богмацері Євдокії Миколаївні 

415 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с-ще Водяне, 

вул.Залізнична, 25, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Бондар Поліні Степанівні 

416 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Комарова, 2, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Харуну Миколі Михайловичу 

417 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Комарова, 5, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Харун Катерині Іванівні 

418 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Українська, 11, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Галушці Вірі Леонідівні 

419 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Краснокутськ, вул.Партизанська, 41, на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр.Кулинічевій Вірі Григорівні 

420 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Краснокутськ, вул.Бориса Зголи, 26, на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр.Безверхому Юрію Васильовичу 

421 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

надання її у власність гр.Чорній Аллі Вікторівні 

422 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Краснокутськ, вул.Шевченка, 38, на території Краснокутської селищної ради та надання 

її у власність гр.Савченку Олексію Івановичу 

423 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Миру, 27, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Близнюк  Наталії Петрівні 

424 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Слобожанська, 157, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Мірошниченко Світлані Олексіївні 

425 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Слобожанська, 81, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Божку Валерію Володимировичу 

426 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 



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

вул.Головченка, 32, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Стрілець Борису Івановичу, гр.Скрипник Наталії Миколаївні 

427 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

с.Володимирівка, вул.Лісова, 15, кв.8, на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр.В’юнник Світлані Миколаївні 

428 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Весняна, 10, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Ковальову Валерію Володимировичу 

429 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

пров.Квітковий, 6, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Васюренку Миколі Петровичу 

430 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

власність гр.Глазунову Юрію Олексійовичу 

431 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Шевченка, 6-Б, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Волкову Миколі Петровичу 

432 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Хальзова, 30а, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Ткач Людмилі Петрівні 

433 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с-ще Водяне, 

пров. 1-й Московський, 3, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Пащенку Олександру Володимировичу 

434 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Шкільна, 26, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Єрмоловій Юлії Миколаївні 

435 Про надання гр.Ступак Наталії Миколаївні у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 

адресою: с.Качалівка, вул.Першотравнева, 79, на території Краснокутської селищної 

ради 

436 Про надання гр.Паничу Сергію Сергійовичу у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за адресою: с.Олексіївка, вул.Тичини, 4, на 

території Краснокутської селищної ради 

437 Про надання гр.Олійник Марині Іванівні у власність земельної ділянки для будівництва 

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

с.Китченківка, вул.Шкільна, 16, на території Краснокутської селищної ради 

438 Про надання гр.Саприкіну В’ячеславу Миколайовичу у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 

адресою: с.Сонцедарівка, пров.Набережний, 11, на території Краснокутської селищної 

ради 

439 Про надання гр.Прохоренко Антоніні Анатоліївні у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 

адресою: смт Краснокутськ, пров.Чернещанський, 6, на території Краснокутської 

селищної ради 

440 Про надання гр.Моїсеєву Євгену Вікторовичу у власність земельної ділянки для 



будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 

адресою: с.Чернещина, вул.Берегова, 63, на території Краснокутської селищної ради 

441 Про надання гр.Збарацькому Володимиру Леонідовичу у власність земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

за адресою: с.Слобідка, вул.Сонячна, 5, на території Краснокутської селищної ради 

442 Про надання гр.Сєріковій Наталії Степанівні у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 

адресою: смт Краснокутськ, пров.Солов’їний, 2, на території Краснокутської селищної 

ради 

443 Про резервування земельних ділянок комунальної власності під громадські пасовища на 

території Краснокутської селищної ради 

444 Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту Краснокутської селищної ради на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування 

нежитлової будівлі за адресою: смт Краснокутськ, вул.Охтирська, 2 

445 Про внесення змін до рішення XLV сесії VII скликання від 17 травня 2020 року № 1107- 

VII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул.Миру, № 127-Б/3, у смт Краснокутськ та надання їїв постійне користування  

Державній фіскальній службі України 

446 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул.Шевченка, смт Краснокутськ та надання її в постійне користування 

Краснокутському районному спортивно-технічному клубу товариства сприяння 

оборони України 

447 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: 

смт Краснокутськ, вул.Шевченка, 109-а та надання її в оренду гр.Воскобойник В.М., 

гр.Гур’яновій Т.М. 

448 Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту Краснокутської селищної ради на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування 

нежитлової будівлі за адресою: смт Краснокутськ, вул.Єдності, 6 

449 Про внесення змін до рішення XLVII сесії VII скликання від 30 вересня 2020 року «Про 

надання у власність земельної ділянки за адресою: с.Качалівка, вул..Комарова № 20, 

гр.Товстій Єві Степанівні і Товстому Василю Івановичу» 

450 Про припинення дії договору оренди землі ФО-П Тільній О.І. на земельну ділянку за 

адресою: селище Дублянка, вул.Ставкова, 3-б 

451 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо об’єднання земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства за адресою: с.Козіївка, 

вул.Спортивна, 13, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Горошко Наталії Борисівні 

452 Про внесення змін до рішення XLIІ сесії VII скликання від 13 лютого 2019 року № 

1029- VII «Про надання дозволу гр.Левченко З.В. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки за адресою: с.Чернещина, пров.Чернещанський, № 

5, для ведення особистого селянського господарства» 

453 Про внесення змін до рішення LXI сесії VII скликання від 21 жовтня 2020 року № 1765- 

VII «Про надання гр.Марковцеву С.С. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в межах смт Краснокутськ для ведення особистого 

селянського господарства» 

454 Про внесення змін до рішення XL сесії VII скликання від 28 травня 2020 року «Про 

надання дозволу гр.Трикашному І.М. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: с.Слобідка, пров.Ярівський, 12/1, Краснокутського району Харківської 

області» 

455 Про припинення дії рішення XVI сесії VII скликання від 21 червня 2017 року «Про 

надання дозволу на складання  технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки з подальшою передачею у власність»    

456 Про припинення дії рішення виконавчого комітету № 151 від 19 травня 2000 року «Про 



надання в постійне користування земельної ділянки для будівництва індивідуального 

житлового будинку на праві особистої власності»    

457 Про припинення дії рішення VI сесії VIIІ скликання від 23 березня 2021 року «Про 

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

щодо поділу земельної ділянки за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради»    

458 Про внесення змін в рішення XL сесії Краснокутської селищної ради VII скликання № 

949-VII від 05.12.2018 р. 

459 Про внесення змін до рішення 18 сесії 24 скликання від 23 грудня 2005 року «Про 

надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки для безоплатної 

передачі у власність громадянину України Лисак Володимиру Васильовичу на території 

Колонтаївської сільської ради» 

460 Про проведення інвентаризації земель комунальної власності 

461 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 

462 Про надання гр.Желновач Ю.М. в оренду земельної ділянки для обслуговування 

нежитлової будівлі за адресою: с.Мурафа, вул.Центральна, № 142-а 

463 Про надання земельної ділянки в оренду для обслуговування нежитлової будівлі за 

адресою: с.Чернещина, вул.Дружби, 27, гр.Демиденко З.Н., гр.Діденко А.І. 

464 Про надання гр.Демиденко З.Н., гр.Діденко А.І. згоди на викуп земельної ділянки за 

адресою: с.Чернещина, вул.Дружби, 27-а 

465 Про продовження терміну дії договору оренди землі за адресою: смт Краснокутськ, 

вул.Миру, 154-В, ФГ «Кегичівське» 

466 Про продовження терміну дії договору оренди землі за адресою: смт Краснокутськ, 

вул.Миру, 150, ФГ «Кегичівське» 

467 Про надання дозволу ТОВ «Лайфселл» на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій в межах с.Любівка на території Краснокутської селищної ради 

468 Про надання дозволу ТОВ «Лайфселл» на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій в межах с.Колонтаїв на території Краснокутської селищної ради 

469 Про надання дозволу гр.Глітко Ользі Сергіївні на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за 

межами населених пунктів  на території Краснокутської селищної ради 

470 Про надання дозволу гр.Паригіну Сергію Сергійовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів  на території Краснокутської селищної ради 

471 Про надання дозволу гр.Черкашину Олександру Анатолійовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів  на території Краснокутської селищної ради 

472 Про надання дозволу гр.Коржу Івану Сергійовичу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

за межами населених пунктів  на території Краснокутської селищної ради 

473 Про надання дозволу гр.Хлівняку Андрію Володимировичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів  на території Краснокутської селищної ради 

474 Про надання дозволу гр.Лісову Євгенію Сергійовичу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

за межами населених пунктів  на території Краснокутської селищної ради 

475 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.Ломекіній Валентині Олексіївні 



476 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.Скрипнику Анатолію Івановичу 

477 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.Величко 

Оксані Василівні 

478 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) за межами населених 

пунктів на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Івахненку Руслану Олександровичу 

479 Про надання гр.Солонецькому  Олександру Івановичу у власність земельної ділянки 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених 

пунктів на території Краснокутської селищної ради 

480 Про надання гр.Солонецькій Олені Андріївні у власність земельної ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради 

481 Про надання гр.Нікуліній Марині Іванівні у власність земельної ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради 

482 Про надання гр.Лукіну Сергію Миколайовичу у власність земельної ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів 

на території Краснокутської селищної ради 

483 Про надання гр.Калініченко Любов Михайлівні, Бакуменку Сергію Михайловичу у 

спільну часткову власність земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради 

484 Про надання гр.Вермішян Соні Норіківні у власність земельних ділянок для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради 

485 Про надання гр.Ковіньці Наталії Миколаївні у власність земельних ділянок для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради 

486 Про надання гр.Шопінському Віталію Петровичу у власність земельної ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів 

на території Краснокутської селищної ради 

487 Про надання гр.Шопінському Сергію Петровичу у власність земельної ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів 

на території Краснокутської селищної ради 

488 Про надання дозволу гр.Стрижак Вірі Михайлівні на розробку технічної документації із 

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

(на місцевості) для оформлення права власності 

489 Про надання дозволу гр.Рідній Ганні Григорівні на розробку технічної документації із 

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

(на місцевості) для оформлення права власності 

490 Про надання дозволу гр.Ножці Наталії Павлівні на розробку технічної документації із 

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

(на місцевості) для оформлення права власності 

491 Про надання дозволу гр.Кононенку Івану Павловичу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

(паїв) в натурі (на місцевості) для оформлення права власності 

492 Про надання дозволу гр.Дядик Марії Михайлівні на розробку технічної документації із 

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



(на місцевості) для оформлення права власності 

493 Про надання дозволу гр.Ахмедовій Олександрі Миколаївні на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

(паїв) в натурі (на місцевості) для оформлення права власності 

494 Про надання дозволу гр.Цибрій Ніні Наумівні на розробку технічної документації із 

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

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

495 Про відмову гр.Масенко Ларисі Володимирівні у наданні дозволу на розробку проєкту 

землеустрою 

Доповідає: начальник відділу земельних відносин та екології – Ірина Боряк 

496 Різне 

Виступила:  селищний голова  Ірина Карабут 

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

запропонувала затвердити для розгляду на засіданні VІІ сесії селищної ради VІІІ скликання 

порядок денний в цілому, проєкт якого розглянуто на спільному засіданні постійних комісій 

з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики та 

спільному засіданні постійних комісій з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття 

рішення   

Вирішили: рішення “Про затвердження порядку денного VІІ сесії Краснокутської 

селищної ради” прийняти (додається). 

Голосували: за – 20, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М відсут    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

 

2. 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 – Олена Ніколаєнко 

- Розглянувши пропозиції Краснокутського селищного голови щодо внесення змін до 

структури апарату та виконавчих органів Краснокутської селищної ради, загальної 

чисельності апарату ради та їх виконавчих органів, керуючись статтями 11, 25, 26, 42, 54 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» запропонувала внести зміни до 

рішення І сесії Краснокутської селищної ради VІІІ скликання  від 01 грудня 2020 року № 8-

VІІІ «Про затвердження структури апарату Краснокутської селищної ради та її виконавчих 

органів» зі змінами (додається). Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних 

комісій з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики 

та на спільному засіданні постійних комісій з питань земельних відносин, охорони природи, 



містобудування, архітектури та цивільного захисту; 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). 

Голосували: за – 20, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М відсут    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

 

3. Слухали: 
- Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради від 22.12.2020 року               

№ 65-VІІІ «Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік» та 

додатків до нього (зі змінами)».     

Виступила:  начальник фінансового управління  – Надія Пісна 

- Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» необхідно внести зміни до рішення Краснокутської селищної 

ради від 22 грудня 2020 року № 65-VІІІ «Про бюджет Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2021 рік» та додатків до нього (зі змінами)», пояснювальна 

записка додається. 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики 

та підприємництва; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики та на спільному засіданні 

постійних комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; 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). 

Голосували: за – 20, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М відсут    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

 



4. Слухали: 
- Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Краснокутської 

селищної територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням Краснокутської 

селищної ради від 22.12.2020 року № 63-VІІІ (зі змінами).     

Виступила:  начальник фінансового управління  – Надія Пісна 

- Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» необхідно 

внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням Краснокутської селищної ради 

від 22.12.2020 року № 63-VІІІ (зі змінами). Пояснювальна записка додається. 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики 

та підприємництва; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики та на спільному засіданні 

постійних комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; 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). 

Голосували: за – 20, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М відсут    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

 

5. Слухали: 
- Про гарантування виконання пункту 4 підрозділу 2.2 розділу 2 МЕМОРАНДУМУ про 

співпрацю та партнерство між Головним управлінням Національної поліції в Харківській 

області та Краснокутською селищною радою.     

Виступила:  начальник фінансового управління  – Надія Пісна 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики 

та підприємництва; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики та на спільному засіданні 

постійних комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про гарантування виконання пункту 4 підрозділу 2.2 розділу 2 

МЕМОРАНДУМУ про співпрацю та партнерство між Головним управлінням Національної 

поліції в Харківській області та Краснокутською селищною радою” прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    



5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М відсут    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

 

6. Слухали: 
- Про затвердження граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого 

обладнання та устаткування, комп’ютерів Краснокутською селищною радою, її 

виконавчими органами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок бюджету 

Краснокутської селищної територіальної громади.     

Виступила:  начальник фінансового управління  – Надія Пісна 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики 

та підприємництва; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики та на спільному засіданні 

постійних комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження граничних сум витрат на придбання автомобілів, 

меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів Краснокутською селищною радою, 

її виконавчими органами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок 

бюджету Краснокутської селищної територіальної громади” прийняти (додається) 
Голосували: за – 20, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М відсут    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

 

7. Слухали: 
- Про виділення коштів з бюджету Краснокутської селищної територіальної громади на 

погашення кредиторської заборгованості за проведені в 2020 році медичні огляди 

військовозобов’язаних по головному розпоряднику коштів «Краснокутська селищна рада 

Богодухівського району Харківської області».     

Виступила:  начальник фінансового управління  – Надія Пісна 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики 

та підприємництва; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики та на спільному засіданні 

постійних комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 



Вирішили: рішення “Про виділення коштів з бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади на погашення кредиторської заборгованості за проведені в 2020 році 

медичні огляди військовозобов’язаних по головному розпоряднику коштів «Краснокутська 

селищна рада Богодухівського району Харківської області»” прийняти (додається) 
Голосували: за – 20, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М відсут    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

 

8. Слухали: 
- Про внесення змін до Порядку використання коштів на пільгове медичне 

обслуговування жителів Краснокутської селищної територіальної громади, затвердженого 

рішенням VІ сесії селищної ради VІІІ скликання № 241-VІІІ від 23.03.2021 р.      

Виступила:  начальник фінансового управління  – Надія Пісна 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики 

та підприємництва; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики та на спільному засіданні 

постійних комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про внесення змін до Порядку використання коштів на пільгове 

медичне обслуговування жителів Краснокутської селищної територіальної громади, 

затвердженого рішенням VІ сесії селищної ради VІІІ скликання № 241-VІІІ від                   

23.03.2021 р.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 20, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М відсут    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

 

9. Слухали: 
- Про надання дозволу на розробку проєктно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт дороги по вулиці Новостроєнівській з № 8 до № 38 в смт Краснокутськ 

Богодухівського району Харківської області.      

Виступила:  начальник фінансового управління  – Надія Пісна 



- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики 

та підприємництва; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики та на спільному засіданні 

постійних комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу на розробку проєктно-кошторисної 

документації на капітальний ремонт дороги по вулиці Новостроєнівській з № 8 до № 38 в 

смт Краснокутськ Богодухівського району Харківської області.” прийняти (додається). 

Голосували: за – 20, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М відсут    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

 

10. Слухали: 
- Про участь в обласному конкурсі мініпроєктів «Ефективна медицина в громаді» у 2021 

році, проєкт «Оснащення офтальмологічного кабінету медичним обладнанням».     

Виступила:  начальник фінансового управління  – Надія Пісна 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики 

та підприємництва; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики та на спільному засіданні 

постійних комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про участь в обласному конкурсі мініпроєктів «Ефективна 

медицина в громаді» у 2021 році, проєкт «Оснащення офтальмологічного кабінету 

медичним обладнанням»” прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М відсут    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

 

11. Слухали: 



- Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті селищної 

ради для надання адресної матеріальної допомоги, затвердженого рішенням Краснокутської 

селищної ради від 26 січня 2021 року № 131-VІІІ.     

Виступила:  начальник відділу соціального захисту населення – Світлана Каліберда 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики 

та підприємництва; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики та на спільному засіданні 

постійних комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених 

в бюджеті селищної ради для надання адресної матеріальної допомоги, затвердженого 

рішенням Краснокутської селищної ради від 26 січня 2021 року № 131-VІІІ” прийняти 

(додається). 
Голосували: за – 20, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М відсут    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

 

12. Слухали: 
- Про затвердження Плану діяльності з підготовки регуляторних актів селищної ради на 

2021 рік.     

Виступив:  начальник відділу правового забезпечення  – Валерій Саміло 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики 

та підприємництва; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики та на спільному засіданні 

постійних комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження Плану діяльності з підготовки регуляторних 

актів селищної ради на 2021 рік” прийняти (додається). 

Голосували: за – 20, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М відсут    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    



14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

 

13. Слухали: 
- Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради VІІІ скликання від 

26.01.2021 р. № 115-VІІІ «Про затвердження Статуту Дитячого заміського оздоровчого 

закладу «Каразінський» Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області».     

Виступила:  начальник відділу освіти, молоді та спорту  – Тетяна Краля 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики 

та підприємництва; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики та на спільному засіданні 

постійних комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; 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 VІІІ 

скликання від 26.01.2021 р. № 115-VІІІ «Про затвердження Статуту Дитячого заміського 

оздоровчого закладу «Каразінський» Краснокутської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області»” прийняти (додається). 

Голосували: за – 20, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М відсут    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20    

 

На засідання сесії прибула та зареєструвалась депутат Халіна Ольга Миколаївна 

 

14. Слухали: 
- Про затвердження мережі закладів та установ освіти Краснокутської селищної ради на 

2020/2021 навчальний рік.     

Виступила:  начальник відділу освіти, молоді та спорту  – Тетяна Краля 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики 

та підприємництва; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики та на спільному засіданні 

постійних комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження мережі закладів та установ освіти 

Краснокутської селищної ради на 2020/2021 навчальний рік” прийняти (додається). 
Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    



7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

15. Слухали: 
- Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної  від 22.12.2020 р. № 38- 

VІІІ «Про створення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «КРАСНОКУТСЬКИЙ ЦЕНТР 

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ» КРАСНОКУТСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ».     

Виступила:  начальник відділу освіти, молоді та спорту  – Тетяна Краля 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики 

та підприємництва; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики та на спільному засіданні 

постійних комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; 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  від 

22.12.2020 р. № 38-VІІІ «Про створення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

«КРАСНОКУТСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ» КРАСНОКУТСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»” прийняти (додається). 
Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

16. Слухали: 
- Про припинення шляхом ліквідації Мирнянського закладу дошкільної освіти (дитячий 

садок) Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області.     

Виступила:  начальник відділу освіти, молоді та спорту  – Тетяна Краля 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики 

та підприємництва; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики та на спільному засіданні 

постійних комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про припинення шляхом ліквідації Мирнянського закладу 

дошкільної освіти (дитячий садок) Краснокутської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області” прийняти (додається) 



Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

17. Слухали: 
- Про затвердження Порядку та грошової добової норми витрат на забезпечення 

харчування учасників, які представляють Краснокутську селищну раду у спортивних 

заходах місцевого, обласного та всеукраїнського рівнів за рахунок бюджету Краснокутської 

селищної територіальної громади.     

Виступила:  начальник відділу освіти, молоді та спорту  – Тетяна Краля 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики 

та підприємництва; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики та на спільному засіданні 

постійних комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження Порядку та грошової добової норми витрат на 

забезпечення харчування учасників, які представляють Краснокутську селищну раду у 

спортивних заходах місцевого, обласного та всеукраїнського рівнів за рахунок бюджету 

Краснокутської селищної територіальної громади” прийняти (додається). 
Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

18. Слухали: 
- Про внесення змін до рішення ІV сесії VІІІ скликання Краснокутської селищної ради 

від 26.01.2021 року № 82-VІІІ «Про створення комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Краснокутської селищної ради та затвердження її складу та 

Положення».     

Виступила:  керуюча справами виконавчого комітету  – Інна Панчішна 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики 

та підприємництва; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 



населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики та на спільному засіданні 

постійних комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; 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 VІІІ скликання 

Краснокутської селищної ради від 26 січня 2021 року № 82-VІІІ «Про створення комісії з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Краснокутської селищної ради та 

затвердження її складу та Положення»” прийняти (додається) 
Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

19. Слухали: 
- Про внесення змін до рішення ІV сесії Краснокутської селищної ради VІІІ скликання № 

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

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

Виступила:  керуюча справами виконавчого комітету  – Інна Панчішна 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики 

та підприємництва; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики та на спільному засіданні 

постійних комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; 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 Краснокутської селищної 

ради VІІІ скликання № 85-VІІІ від 26.01.2021 року «Про створення адміністративної комісії 

при виконавчому комітеті Краснокутської селищної ради та затвердження її складу і 

Положення»” прийняти (додається) 
Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

20. Слухали: 



- Про затвердження нової редакції структури і штату Комунального закладу 

«Краснокутський центр соціальних служб» Краснокутської селищної ради Богодухівського 

району Харківської області.     

Виступила:  директор комунального закладу «Краснокутський центр соціальних служб», – 

Світлана Сургай 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики 

та підприємництва; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики та на спільному засіданні 

постійних комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження нової редакції структури і штату Комунального 

закладу «Краснокутський центр соціальних служб» Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області ” прийняти (додається) 
Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

21. Слухали: 
- Про внесення змін до рішення ІV сесії VІІІ скликання Краснокутської селищної ради № 

142-VІІІ «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через відділ 

«Центр надання адміністративних послуг» апарату Краснокутської селищної ради та 

віддалені робочі місця адміністраторів відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

апарату Краснокутської селищної ради».     

Виступила: начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» апарату 

Краснокутської селищної ради  – Ірина Моцик 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики 

та підприємництва; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики та на спільному засіданні 

постійних комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування,  

архітектури та цивільного захисту; 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 VІІІ скликання 

Краснокутської селищної ради № 142-VІІІ «Про затвердження переліку адміністративних 

послуг, що надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» апарату 

Краснокутської селищної ради та віддалені робочі місця адміністраторів відділу «Центр 

надання адміністративних послуг» апарату Краснокутської селищної ради»” прийняти 

(додається) 
Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    



4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

22. Слухали: 
- Про затвердження Положення про порядок списання та передачі майна, що перебуває у 

комунальній власності Краснокутської селищної ради.     

Виступила:  начальник відділу комунальної власності – Наталія Маляренко 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики 

та підприємництва; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики та на спільному засіданні 

постійних комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про затвердження Положення про порядок списання та передачі 

майна, що перебуває у комунальній власності Краснокутської селищної ради” прийняти 

(додається). 
Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

23. Слухали: 
- Про надання згоди на прийняття з державної власності у комунальну власність 

Краснокутської селищної ради нежилого приміщення, лівого крила першого поверху 

двоповерхової недобудованої нежитлової будівлі -  будинку культури, розташованого за 

адресою: вул. Миру, 152 смт Краснокутськ, Харківської області.     

Виступила:  начальник відділу комунальної власності  – Наталія Маляренко 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики 

та підприємництва; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики та на спільному засіданні 

постійних комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання згоди на прийняття з державної власності у 

комунальну власність Краснокутської селищної ради нежилого приміщення, лівого крила 

першого поверху двоповерхової недобудованої нежитлової будівлі - будинку культури, 



розташова-ного за адресою: вул. Миру, 152 смт Краснокутськ, Харківської області” 

прийняти (додається) 
Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

24. Слухали: 
- Про проведення конкурсу «Розробка туристичного бренду Краснокутської селищної 

територіальної громади».     

Виступила:  начальник відділу економічного розвитку та інвестицій, підприємництва, 

податків та зборів  – Ян Жученко 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики 

та підприємництва; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики та на спільному засіданні 

постійних комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про проведення конкурсу «Розробка туристичного бренду 

Краснокутської селищної територіальної громади” прийняти (додається) 
Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0-, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

25. Слухали: 
- Про надання дозволу на коригування проєктно-кошторисної документації по робочому 

проєкту «Реконструкція системи постачання блочно-модульної котельні Комунального 

закладу «Краснокутський районний Будинок культури» Краснокутської районної ради за 

адресою: Харківська область, Краснокутський район, смт Краснокутськ, пров. Театральний, 

12.     

Виступила:  начальник відділу культури та туризму – Вікторія В’юнник 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики 

та підприємництва; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 



населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики та на спільному засіданні 

постійних комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання дозволу на коригування проєктно-кошторисної 

документації по робочому проєкту «Реконструкція системи постачання блочно-модульної 

котельні Комунального закладу «Краснокутський районний Будинок культури» 

Краснокутської районної ради за адресою: Харківська область, Краснокутський район, смт 

Краснокутськ, пров. Театральний, 12” прийняти (додається) 
Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

26. Слухали: 
- Про припинення діяльності Олексіївської сільської виборчої комісії.     

Виступила:  секретар ради – Валентина Овчаренко 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики 

та підприємництва; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики та на спільному засіданні 

постійних комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про припинення діяльності Олексіївської сільської виборчої 

комісії” прийняти (додається). 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

27. Слухали: 
- Про припинення діяльності Рябоконівської сільської виборчої комісії.     

Виступила:   секретар ради – Валентина Овчаренко  

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики 



та підприємництва; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики та на спільному засіданні 

постійних комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про припинення діяльності Рябоконівської сільської виборчої комісії” 

прийняти (додається). 
Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

28. Слухали: 
- Про надання матеріальної допомоги     

Виступила:  секретар ради – Валентина Овчаренко 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики 

та підприємництва; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики та на спільному засіданні 

постійних комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання матеріальної допомоги” прийняти (додається). 
Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

29. Слухали: 
- Про надання матеріальної допомоги     

Виступила:  секретар ради – Валентина Овчаренко 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики 

та підприємництва; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики та на спільному засіданні 

постійних комісій з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 



архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Вирішили: рішення “Про надання матеріальної допомоги” прийняти (додається). 
Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 

№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

30. Слухали: 

- Про прийняття земельних ділянок державної власності у комунальну власність 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області 
Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Лист  Головного Управління Держгеокадастру в Харківській області розглянутий на 

спільному засіданні постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту та постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на 

розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “ Про прийняття земельних ділянок державної власності у комунальну 

власність Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області ” 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

31. Слухали: 

- Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

селища Прогрес Олексіївської сільської ради Краснокутського району Харківської області 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Лист ТОВ «Інститут планування територій» розглянутий на спільному засіданні 

постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії 

для прийняття рішення.  



Вирішили: рішення “Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель селища Прогрес Олексіївської сільської ради Краснокутського 

району Харківської області” прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

32. Слухали: 

- Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

селища Степове Костянтинівської селищної ради Краснокутського району Харківської 

області 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Лист ТОВ «Інститут планування територій» розглянутий на спільному засіданні 

постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії 

для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “ Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель селища Степове Костянтинівської селищної ради Краснокутського 

району Харківської області ” прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

33. Слухали: 
- Про проведення інвентаризації земельної ділянки загального користування 

комунальної власності в межах смт Краснокутськ 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Пропозиція відділу земельних відносин та екології щодо необхідності проведення 

інвентаризації земельної ділянки загального користування для отримання достовірних даних 

про площу, межу, склад угідь та конфігурацію земельної ділянки, можливості прогнозувати 

використання земель, передбачати надходження до бюджету та з метою резервування для 

громадських потреб розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної ради з 

питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного 



захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “ Про проведення інвентаризації земельної ділянки загального 

користування комунальної власності в межах смт Краснокутськ ” прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

34. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Прохоренку Віталію Вікторовичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Прохоренка В.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр.Прохоренку Віталію Вікторовичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених 

пунктів Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства” 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

35. Слухали: 
- Про надання дозволу гр.Блудову Дмитру Миколайовичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Блудова Д.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  



Вирішили: рішення “ Про надання дозволу гр.Блудову Дмитру Миколайовичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених 

пунктів Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства” 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

36. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Ємельяненку Володимиру Анатолійовичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Ємельяненка В.А. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення “Про надання дозволу гр.Ємельяненку Володимиру 

Анатолійовичу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

межами населених пунктів Краснокутської селищної ради для ведення особистого 

селянського господарства” прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

37. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Лимарєвій Тетяні Олександрівні 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Лимарєвої Т.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  



Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Лимарєвій Тетяні Олександрівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених 

пунктів Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

38. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Долженко Олексію Олексійовичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Долженка О.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Долженко Олексію Олексійовичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених 

пунктів Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

39. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Байбаку Олександру Сергійовичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Байбака О.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  



Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Байбаку Олександру Сергійовичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених 

пунктів Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

40. Слухали: 
- Про надання дозволу гр.Федоркову Владиславу Костянтиновичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Федоркова В.К.. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Федоркову Владиславу Костянтиновичу 

на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених 

пунктів Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

41. Слухали: 
- Про надання дозволу гр.Губіну Даніїлу Васильовичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Губіна Д.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  



Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Губіну Даніїлу Васильовичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених 

пунктів Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

42. Слухали: 
- Про надання дозволу гр.Костюку Олександру Євгенійовичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Костюка О.Є. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Костюку Олександру Євгенійовичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених 

пунктів Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

43. Слухали: 
- Про надання дозволу гр.Масалітіну Олександру Олександровичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Масалітіна О.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  



Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Масалітіну Олександру 

Олександровичу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

межами населених пунктів Краснокутської селищної ради для ведення особистого 

селянського господарства" прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

44. Слухали: 
- Про надання дозволу гр.Прохоренко Ірині Олександрівні 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Прохоренко І.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Прохоренко Ірині Олександрівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених 

пунктів Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

45. Слухали: 
- Про надання дозволу гр.Власенко Максиму Сергійовичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Власенка М.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  



Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Власенко Максиму Сергійовичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених 

пунктів Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

46. Слухали: 
- Про надання дозволу гр.Сизоненко Аллі Геннадіївні 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Сизоненко А.Г. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Сизоненко Аллі Геннадіївні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених 

пунктів Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

47. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Таран Любові Миколаївні 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Таран Л.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  



Вирішили: рішення " Про надання дозволу гр.Таран Любові Миколаївні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

48. Слухали: 
- Про надання дозволу гр.Салюку Івану Лукичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Салюка І.Л. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Салюку Івану Лукичу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

49. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Лихварю Олексію Володимировичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Лихваря О.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  



Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Лихварю Олексію Володимировичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених 

пунктів Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

50. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Лихвар Галині Андріївні 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Лихвар Г.А. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення " Про надання дозволу гр. Лихвар Галині Андріївні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

51. Слухали: 
- Про надання дозволу гр.Пряхіній Галині Михайлівні 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Пряхіної Г.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  



Вирішили: рішення " Про надання дозволу гр.Пряхіній Галині Михайлівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених 

пунктів Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

52. Слухали: 
- Про надання дозволу гр.Таран Юлії Вікторівні 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Таран Ю.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Таран Юлії Вікторівні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

53. Слухали: 
- Про надання дозволу гр.Манжаренку Миколі Миколайовичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Манжаренко М.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  



Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Манжаренку Миколі Миколайовичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених 

пунктів Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

54. Слухали: 
- Про надання дозволу гр.Манжаренко Ларисі Миколаївні 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Манжаренко Л.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Манжаренко Ларисі Миколаївні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених 

пунктів Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

 

55. Слухали: 
- Про надання дозволу гр.Манжаренку Дмитру Миколайовичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Манжаренко Д.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 



та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Манжаренку Дмитру Миколайовичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених 

пунктів Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

56. Слухали: 
- Про надання дозволу гр.Лебідь Віталію Івановичу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в межах с.Рандава Краснокутської селищної ради для 

ведення особистого селянського господарства 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Лебідь В.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Лебідь Віталію Івановичу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах с.Рандава Краснокутської 

селищної ради для ведення особистого селянського господарства" прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

57. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Павлович Діані Геннадіївні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах с.Рандава Краснокутської 

селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Павлович Д.Г. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  



Вирішили: рішення " Про надання дозволу гр.Павлович Діані Геннадіївні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах с.Рандава 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

 

58. Слухали: 
- Про надання дозволу гр.Цовмі Ніні Миколаївні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в межах с.Рандава Краснокутської селищної ради для 

ведення особистого селянського господарства 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Цовми Н.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Цовмі Ніні Миколаївні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах с.Рандава Краснокутської 

селищної ради для ведення особистого селянського господарства" прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

 

59. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Цовмі Дмитру Петровичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах с.Рандава Краснокутської 

селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Цовми Д.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 



цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Цовмі Дмитру Петровичу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах с.Рандава Краснокутської 

селищної ради для ведення особистого селянського господарства" прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

60. Слухали: 
- Про надання дозволу гр.Митрофанову Володимиру Васильовичу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах с.Рандава Краснокутської 

селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Митрофанова В.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Митрофанову Володимиру 

Васильовичу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах 

с.Рандава Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

61. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. В’юннику Євгенію Олександровичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах с.Рандава Краснокутської 

селищної ради для ведення особистого селянського господарства 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. В’юнника Є.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 



та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. В’юннику Євгенію Олександровичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах с.Рандава 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

62. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Кушнір Любов Вікторівні 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Кушнір Л.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Кушнір Любов Вікторівні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

63. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Підлобко Інні В’ячеславівні 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Підлобко І.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 



цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Підлобко Інні В’ячеславівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених 

пунктів Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут    17 Мацюк В.М. відсут    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

64. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Таран Людмилі Макарівні 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Таран Л.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Таран Людмилі Макарівні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

65. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Скалозубовій Вікторії Володимирівні 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Скалозубової В.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 



та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Скалозубовій Вікторії Володимирівні 

на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених 

пунктів Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

66. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Ткаченко Антоніні Миколаївні 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Ткаченко А.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Ткаченко Антоніні Миколаївні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених 

пунктів Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

67. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Торянік Ганні Вікторівні 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Торянік Г.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 



цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Торянік Ганні Вікторівні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

68. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Педченко Зінаїді Борисівні 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Педченко З.Б. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Педченко Зінаїді Борисівні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

69. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Скринник Ларисі Іванівні 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Скринник Л.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 



та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Скринник Ларисі Іванівні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

70. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Швидкій Ірині Михайлівні 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Швидкої І.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Швидкій Ірині Михайлівні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

71. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Масловій Яні Іванівні 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Маслової Я.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 



цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Масловій Яні Іванівні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

72. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Ковалю Євгену Валерійовичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Коваля Є.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Ковалю Євгену Валерійовичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених 

пунктів Краснокутської селищної ради для ведення особистого селянського господарства" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

73. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Андрущенко Оксані Василівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.В’язова, вул.Слобожанська на території Краснокутської селищної 

ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  



- Заява гр. Андрущенко О.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Андрущенко Оксані Василівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.В’язова, вул.Слобожанська на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

74. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Нікітенку Миколі Павловичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Нікітенка М.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Нікітенку Миколі Павловичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Олійники на території Краснокутської селищної ради" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 1: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П.    не гол 

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1  1 

 

75. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Салюк Надії Семенівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Одрада на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  



- Заява гр. Салюк Н.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Салюк Надії Семенівні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Одрада на території Краснокутської селищної ради" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С.  проти   20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20 1   

 

76. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, вул.Шкільна, 40, 

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

Тимофіївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Мишак Г.Т. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 40, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Мишак Ганні Тимофіївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

77. 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. Гарасимів Наталії Анатоліївні 



Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Гарасимів Н.А. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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. 

Гарасимів Наталії Анатоліївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

78. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Березівка, вул.Лісова, 12, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Рамм Констянтину 

Геннадійовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Рамм К.Г. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 12, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Рамм 

Констянтину Геннадійовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

79. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Ковалівка, вул.Польова, 1А, на 

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



Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Сівак Н.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 1А, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Сівак Наталії Іванівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

80. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Весняна, 21, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Івахненко Вірі Петрівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Івахненко В.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Весняна, 21, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Івахненко Вірі Петрівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

81. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

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

Степанівні 



Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Московченко В.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Паливодська, 16, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Московченко Валентині Степанівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

82. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Любівка, вул.Слобожанська, 52А, 

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

Івановичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Буряка В.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 52А, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Буряку Віктору Івановичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

83. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Рябоконеве, вул.Молодіжна, 7, на 



території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Явдошенку Олегу 

Семеновичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Явдошенка О.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Рябоконеве, 

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

гр.Явдошенку Олегу Семеновичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

84. 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.Тубелець Олександру 

Олександровичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Тубельця О.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Тубелець Олександру Олександровичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

85. Слухали: 



- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Сонячна, 1, 

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

Вікторівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Фролової О.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Сонячна, 1, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Фроловій Оксані Вікторівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

86. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Пархомівка, вул.Б.Хмельницького, 

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

Іванівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Богдан Н.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Б.Хмельницького, 1, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Богдан Наталії Іванівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    



 

87. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

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

Віктору Васильовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Протасова В.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 56, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Протасову Віктору Васильовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

88. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Березівка, вул.Лісова, 10, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Гуріній Марині Ігорівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Гуріної М.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 10, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Гуріній Марині Ігорівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    



14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

89. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Солов’ю Віктору 

Івановичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Солов’я В.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 

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

гр.Солов’ю Віктору Івановичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

90. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Сонячна, 3, 

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

Борисовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Лисиці Ю.Б. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Сонячна, 3, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Лисці Юрію Борисовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

91. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

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

Валентині Іванівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Владимирової В.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 15, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Владимировій Валентині Іванівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

92. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с-ща Павлівка, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Хілобок Володимиру Петровичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Хілобок В.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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 Павлівка, 

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

Петровичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 



11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

93. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Любівка, вул.Набережна, 6, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Неклієновій Марині 

Олексіївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Неклієнової М.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Набережна, 6, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Неклієновій Марині Олексіївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

94. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Фазекаш Володимиру 

Юлійовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Фазекаш В.Ю. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Фазекаш Володимиру Юлійовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 



9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

95. 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. Колонтаєвському Борису 

Васильовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Колонтаєвського Б.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Колонтаєвському Борису Васильовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

96. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

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

Василю Івановичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Протасова В.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 44, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Протасову Василю Івановичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    



7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

97. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

48, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Рідній Юлії 

Василівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Рідної Ю.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 48, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Рідній Юлії Василівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

98. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

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

Олеговичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Явдошенка Р.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Урожайна, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність  

гр.Явдошенку Руслану Олеговичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    



5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

99. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

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

Петрівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Пушкаревської Н.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Пушкаревській Наталії Петрівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

100. 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.Ковтун Ользі Василівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Ковтун О.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Ковтун 

Ользі Василівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 



4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

101. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Набоківська, 

18, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Шиман Марії 

Ярославівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Шиман М.Я. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Набоківська, 18, на території Краснокутської селищної ради та надання її 

у власність гр.Шиман Марії Ярославівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

102. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Горького, 17, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Шевчук Вірі Павлівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Шевчук В.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 17, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Шевчук Вірі Павлівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    



 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

103. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Вишнева, 15, 

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

Борисівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Красножон С.Б. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 15, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Красножон Світлані Борисівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

104. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Пархомівка, вул.Івана Квітчатого, 

24, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Квітчатій Надії 

Михайлівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Квітчатої Н.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Івана Квітчатого, 24, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Квітчатій Надії Михайлівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 



 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

105. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

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

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Харун К.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Комарова, 5, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Харун Катерині Іванівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

106. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Любівка, вул.Комарова, 2, на 

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

Михайловичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Харун М.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Комарова, 2, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Харуну Миколі Михайловичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

107. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Любівка, вул.Слобожанська, 171, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Гурину Володимиру 

Григоровичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Гурина В.Г. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 171, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Гурину Володимиру Григоровичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

108. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Слобідка, вул.Шкільна, 17, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Котовій Олені 

Миколаївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Котової О.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Шкільна, 17, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Котовій Олені Миколаївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

109. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Слобідка, вул.Ярівська, 12, на 

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

Сергіївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Сивопляс К.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Ярівська, 12, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Сивопляс Катерині Сергіївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

110. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Ковалівка, вул.Польова, 9, на 

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

Петрівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Терновської Н.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 9, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Терновській Надії Петрівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

111. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Хутірське, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Таганкличевій Олені Іванівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Таганкличевої О.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Хутірське, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Таганкличевій Олені 

Іванівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

112. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Рябоконеве, пров.Український, 5, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Собку Станіславу 

Івановичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Собка С.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 



цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Рябоконеве, 

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

гр.Собку Станіславу Івановичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

113. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Слобідка, вул.Гагаріна, 26, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Логвиненко Вірі 

Олександрівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Логвиненко В.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 26, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Логвиненко Вірі Олександрівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

114. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Ковалівка, вул.Польова, 6, на 

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

Олексійовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  



- Заява гр. Троценка М.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 6, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Троценку Миколі Олексійовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

115. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Хутірське, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Убоженко Катерині Панасівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Убоженко К.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Хутірське, на 

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

Панасівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

116. 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.Кондратович Наталії 

Олександрівні 



Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Кондратович Н.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Кондратович Наталії 

Олександрівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

117. 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 Лідії Миколаївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Власенко Л.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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 Лідії 

Миколаївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

118. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Бондаренко Валентині Петрівні 



Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Бондаренко В.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Лугова, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Бондаренко Валентині Петрівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

119. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Перемоги, 10, на 

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

Василівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Гончарової Г.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 10, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Гончаровій Ганні Василівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

120. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, пров.Огородній, на 



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

Григоровичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Чумаченка О.Г. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 

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

гр.Чумаченку Олександру Григоровичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

121. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Перемоги, 3, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Толкачовій Парасковії 

Йосипівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Толкачової П.Й. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 3, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Толкачовій Парасковії Йосипівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

122. Слухали: 



- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мирне, вул.Центральна, 59, на 

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

Іванівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Суботи В.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 59, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Суботі Валентині Іванівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

123. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Богодухівська, 13, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.В’юннику Сергію 

Миколайовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. В’юнника С.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Богодухівська, 13, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.В’юннику Сергію Миколайовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    



 

124. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Шмакову Івану Миколайовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Шмакова І.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Шмакову Івану 

Миколайовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

125. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Мішкіній Ірині Іванівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Мішкіної І.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Мішкіній Ірині Іванівні" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    



 

126. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Щербаню Сергію Миколайовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Щербаня С.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, на 

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

Миколайовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

127. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Першотравнева, на 

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

Володимировичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Жмуріна Ю.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Першотравнева, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність  

гр.Жмуріну Юрію Володимировичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    



14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

128. 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.Задорожній Юлії Олексіївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Задорожньої Ю.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Задорожній Юлії 

Олексіївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

129. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, пров.Вишневий, 8, на 

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

Анатолійовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Житника В.А. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 

пров.Вишневий, 8, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Житнику Віктору Анатолійовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    



13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

130. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с-ще Ковалівське, вул.Віри Скотар, 

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

Олександру Михайловичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Гануса О.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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-ще 

Ковалівське, вул.Віри Скотар, 14, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Ганусу Олександру Михайловичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

131. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Линник Каріні Арменаківні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Линник К.А. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Линник Каріні 

Арменаківні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

132. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, вул.Бориса Зголи, 

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

Миколайовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Мисниченка С.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Бориса Зголи, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Мисниченку Сергію Миколайовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

133. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Коваль Наталії Володимирівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Коваль Н.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Лугова, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Коваль 

Наталії Володимирівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 



11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

134. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Котелевець Катерині Олексіївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Котелевець К.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Котелевець Катерині Олексіївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

135. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Кусторянська, 16, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Криловій Дарині 

Вадимівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Крилової Д.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 16, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Криловій Дарині Вадимівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    



10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

136. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Крушині Вірі Яківні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Крушині В.Я. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Крушині Вірі Яківні" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

137. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Лебідь Катерині Олександрівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Лебідь К.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, на 

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

Олександрівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    



10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

138. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Лебідь Тетяні Миколаївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Лебідь Т.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Лугова, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Лебідь 

Тетяні Миколаївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

139. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Харківська, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Бідило Тетяні 

Олексіївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Бідило Т.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Харківська, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Бідило Тетяні Олексіївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 



9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

140. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Хутірське, вул.Слобідська, на 

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

Іванівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Карпенко Л.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Хутірське, 

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

гр.Карпенко Людмилі Іванівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

141. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, пров.Квітучий, 4, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Тимченку Івану 

Івановичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Тимченка І.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 

пров.Квітучий, 4, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Тимченку Івану Івановичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    



7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

142. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Чікмарьову Олексію 

Анатолійовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Чікмарьова О.А. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, на 

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

Анатолійовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

143. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Яценко Галині Петрівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Яценко Г.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, на 

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

Петрівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

144. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Стороженко Любові 

Петрівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Стороженко Л.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Богодухівська, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Стороженко Любові Петрівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

145. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, пров.Огородній, на 

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

Володимировичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Дудніченка С.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 

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

гр.Дудніченку Сергію Володимировичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 



4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

146. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Калиті Валентині Іванівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Калити В.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, на 

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

Іванівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

147. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

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

Вікторовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Процая Р.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Клубна, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Процаю 

Руслану Вікторовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    



 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

148. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Центральна, 132, на 

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

Івановичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Собка О.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 132, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Собку Олександру Івановичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

149. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, пров.Перемоги, 9, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Ярошенко Олені 

Володимирівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Ярошенко О.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 

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

гр.Ярошенко Олені Володимирівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 



 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

150. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Рябоконеве, вул.Молодіжна, 29, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Дузі Оксані Миколаївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Дуги О.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Рябоконеве, 

вул.Молодіжна, 29, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Дузі Оксані Миколаївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

151. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Любівка, пров.Гайовий, 3, на 

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

Михайловичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Гриви М.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 

пров.Гайовий, 3, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Гриві Миколі Михайловичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

152. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

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

Миколайовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Красножона Л.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 25, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Красножону Леоніду Миколайовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

153. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Михайлівка, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Шпаразі Олегу Дмитровичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Шпараги О.Д. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Михайлівка, 

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

Дмитровичу" прийняти (додається) 



Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

154. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с-ща Ковалівське, вул.Польова, 11, на 

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

Михайлівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Панасенко С.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 11, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Панасенко Світлані Михайлівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

155. 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.Момоту Віталію 

Юрійовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Момота В.Ю. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Момоту Віталію Юрійовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

156. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Ходунаївка, вул.Харківська, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Махотіній Діані 

Сергіївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Махотіної Д.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Ходунаївка, 

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

гр.Махотіній Діані Сергіївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

157. 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.Дячуку Олексію Івановичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Дячука О.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Дячуку Олексію 

Івановичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

158. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Сороківська, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Микитенку Борису 

Миколайовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Микитенка Б.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Сороківська, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Микитенку Борису Миколайовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

159. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

19, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Крещуку Василю 

Ананійовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Крещука В.А. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 



та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 19, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Крещуку Василю Ананійовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

160. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с-ща Ковалівське, вул.Польова, 12, на 

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

Юріївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Крещук К.Ю. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 12, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Крещук Катерині Юріївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

161. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Степанівка, вул.Вишнева, на 

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

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  



- Заява гр. Гиль Н.Г. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Вишнева, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Гиль 

Наталії Георгіївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

162. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

31, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Борківець Ларисі 

Михайлівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Борківець Л.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 31, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Борківець Ларисі Михайлівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

163. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Набоківська, 



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

Володимиру Павловичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Маслова В.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Набоківська, 89, на території Краснокутської селищної ради та надання її 

у власність гр.Маслову Володимиру Павловичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

164. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Сонячна, 7, 

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

Іванівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр.Маслової О.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Сонячна, 7, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Масловій Ользі Іванівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

165. Слухали: 



- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Коломатченку Сергію 

Сергійовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Коломатченка С.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, на 

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

Сергійовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

166. 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.Лебідю Сергію В’ячеславовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Коломатченка С.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Лебідю 

Сергію В’ячеславовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 



167. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Центральна, 

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

Артуру Валерійовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Цибульського А.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 120, на території Краснокутської селищної ради та надання 

її у власність гр.Цибульському Артуру Валерійовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

168. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Вишнева, 23, 

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

Сергіївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Фатєєвої Л.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 23, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Фатєєвій Лілії Сергіївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    



14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

169. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с-ща Ковалівське, вул.Польова, 10, на 

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

Миколаївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Гусейнової О.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 10, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Гусейновій Оксані Миколаївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

170. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

25, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Базюрі Ніні 

Миколаївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Базюри Н.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 25, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Базюрі Ніні Миколаївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

171. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, 

вул.Першотравнева, 48, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Лаптєвій Ганні Дмитрівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Лаптєвої Г.Д. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Першотравнева, 48, на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр.Лаптєвій Ганні Дмитрівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

172. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Пархомівка, вул.Ярославського, 24, 

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

Миколаївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Гребінник Л.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Ярославського, 24, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Гребінник Лідії Миколаївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    



10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

173. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Пархомівка, вул.Івана Малиша, 56, 

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

Халілівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Сасько С.Х. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Івана Малиша, 56, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Сасько Світлані Халілівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

174. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Квітуча, 38, 

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

Сергійовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Савіна А.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Квітуча, 38, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Савіну Андрію Сергійовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    



8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

175. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Ковалівка, вул.Урожайна, 20, на 

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

Трохимівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Семененко Л.Т. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Урожайна, 20, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Семененко Любов Трохимівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

176. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Слобідка, вул.Чкалова, 16А, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Довганичу Владиславу 

Івановичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Довганича В.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Чкалова, 16А, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Довганичу Владиславу Івановичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

177. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Слобідка, вул.Чкалова, 10А, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Рябоконю Павлу 

Максимовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Рябоконя П.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Чкалова, 10А, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Рябоконю Павлу Максимовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

178. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Нова, 8, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Удовицькому Євгенію 

Олександровичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Удовицькому Є.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Нова, 8, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Удовицькому Євгенію Олександровичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 



4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

179. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Рябоконеве, вул.Яблунева, на 

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

Івановичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Овсянникова О.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Рябоконеве, 

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

гр.Овсянникову Олексію Івановичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

180. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

межах с.Качалівка, вул.Першотравнева, 79, на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність для ведення особистого селянського господарства гр.Ступак Наталії 

Миколаївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Ступак Н.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в межах с.Качалівка, вул.Першотравнева, 79, на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр.Ступак Наталії Миколаївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    



 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

181. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Пархомівка, вул.Б.Хмельницького, 

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

Тетяні Іванівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Колонтаєвської Т.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Б.Хмельницького, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Колонтаєвській Тетяні Іванівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

182. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

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

Володимирівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр.Дяченко Л.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Верхня, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Дяченко 

Людмилі Володимирівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

183. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Каплунівка, вул.8-Березня, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Лузан Тамарі Іванівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Лузан Т.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.8-Березня, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Лузан 

Тамарі Іванівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

184. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Каплунівка, вул.Південна, 2, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Литвиненку Дмитру 

Валерійовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Литвиненка Д.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Південна, 2, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Литвиненку Дмитру Валерійовичу" прийняти (додається) 



Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

185. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Лісова, 4, на 

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

Миколайовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Красножона А.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 4, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Красножону Анатолію Миколайовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

186. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Каплунівка, вул.Берегова, 24, на 

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

Івановичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Гудима М.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Берегова, 24, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Гудим Миколі Івановичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

187. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Каплунівка, вул.Верхня, 53, на 

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

Костянтиновичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Ущенку О.К. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Верхня, 53, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Ущенку Олексію Костянтиновичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

188. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Каплунівка, вул.Верхня, 48, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Ущенко Оксані 

Олексіївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Ущенко О.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Верхня, 48, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Ущенко Оксані Олексіївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

189. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Княжа Долина, вул.Набережна, на 

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

Олександровичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр.Фурсова В.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Княжа 

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

гр.Фурсову Віталію Олександровичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

190. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Шмаковій Альбіні 

Геннадіївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Шмакової А.Г. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 



та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Центральна, 20, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Шмаковій Альбіні Геннадіївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

191. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Слобідка, вул.Світла, 29, на 

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

Олександрі Іванівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Богодущенко О.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 29, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Богодущенко Олександрі Іванівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

192. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Павлюківка, вул.Болотна, 19, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Кулієвій Марині 

Олександрівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  



- Заява гр. Кулієвої М.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Павлюківка, 

вул.Болотна, 19, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Кулієвій Марині Олександрівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

193. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Спортивна, 1, на 

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

Йосипівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Кондратенко Г.Й. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Спортивна, 1, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність  

гр.Кондратенко Ганні Йосипівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

194. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Ткачуку Андрію Вікторовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  



- Заява гр. Ткачука А.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Зарічна на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Ткачуку 

Андрію Вікторовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

195. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

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

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Дуги С.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Урожайна, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Дузі 

Сергію Івановичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

196. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Слобожанська, 17, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Тіщенку Петру 

Андрійовичу 



Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Тіщенка П.А. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Слобожанська, 17, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Тіщенку Петру Андрійовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

197. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Олександрівська, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Стороженко Альоні 

Олександрівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Стороженко А.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Олександрівська, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Стороженко Альоні Олександрівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

198. 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.Гавриш Олені Миколаївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Гавриш О.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Гавриш Олені Миколаївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

199. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, пров.Оболонний, на 

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

Миколайовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Івахненка С.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 

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

гр.Івахненко Сергію Миколайовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 



200. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

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

Олексійовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Ткаченка О.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, на 

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

Олексійовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

201. Слухали: 
- Про надання гр.Сіряк Ельвірі Олексіївні у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Сіряк Е.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання гр.Сіряк Ельвірі Олексіївні у власність земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 



202. Слухали: 
- Про надання гр.Сіряку Олександру Миколайовичу у власність земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Сіряка О.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання гр.Сіряку Олександру Миколайовичу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населених 

пунктів на території Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

203. Слухали: 
- Про надання гр.Сіряк Наталії Вікторівні у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Сіряк Н.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення " Про надання гр.Сіряк Наталії Вікторівні у власність земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради " прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

204. 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.Ковтуненку Івану Євсейовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Ковтуненка І.Є. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Ковтуненку Івану 

Євсейовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

205. 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.Бабич Юлії Іванівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Бабич Ю.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Бабич Юлії 

Іванівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

206. Слухали: 



- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Хутірське, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Убоженко Сергію Івановичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Убоженка С.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Хутірське, на 

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

Івановичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

207. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Ковалівка, вул.Степова, 14, на 

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

Івановичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Сергієнка М.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 14, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Сергієнку Миколі Івановичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

208. Слухали: 



- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Колісник Вікторії 

Григорівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Колісник В.Г. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Підлісна, 4, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Колісник Вікторії Григорівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

209. 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.Юрченко Любов 

Василівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Юрченко Л.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Юрченко Любов Василівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    



 

210. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

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

Вікторівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Оберемок Н.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 2, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Оберемок Наталії Вікторівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

211. 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.Божко Тетяні Іванівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Божко Т.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Божко Тетяні Іванівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    



14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

212. 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.Клочко Зої Петрівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Клочко З.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Клочко Зої Петрівні" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

213. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Слобожанська, 157, на 

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

Світлані Олексіївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Мірошніченко С.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 157, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Мірошниченко Світлані Олексіївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    



13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

214. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Новоселівська, 15, на 

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

Миколаївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Соколовської Т.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Новоселівська, 15, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Соколовській Тетяні Миколаївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

215. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Березівка, на території 

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

Анатолійовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Гончарова А.А. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Гончарову Артему 

Анатолійовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 



11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

216. 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.Дяценко Ніні Яківні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Дяценко Н.Я. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Дяценко Ніні Яківні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

217. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах смт Краснокутськ, пров.Затишний на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Давискибі Валерію 

Івановичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Давискиби В.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Затишний на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Давискибі Валерію Івановичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    



10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

218. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Козацька, 12, 

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

Миколаївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Нікітенко В.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Козацька, 12, території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Нікітенко Вікторії Миколаївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

219. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Мамонтову Денису 

Валерійовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Мамонтова Д.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Миру на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Мамонтову Денису Валерійовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    



8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

220. 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. Пастушенку Ігорю Юрійовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Пастушенка І.Ю. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Пастушенку Ігорю 

Юрійовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

221. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Любівка, вул.Зелена, 1 на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Варнавській Марині Миколаївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Варнавської М.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Зелена, 1 на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Варнавській Марині Миколаївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    



8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

 

222. 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.Моцик Людмилі Іванівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Моцик Л.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Моцик Людмилі 

Іванівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

223. 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.Моцик Наталії Петрівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Моцик Н.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Моцик Наталії 

Петрівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    



7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

224. 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.Моцику Віталію Сергійовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Моцик В.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Моцику Віталію 

Сергійовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

225. 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.Моцику Юрію Віталійовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Моцик Ю.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Моцику Юрію 

Віталійовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    



7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

226. 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.Моцик Вікторії Василівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Моцик В.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Моцик Вікторії 

Василівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

227. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах с.Мурафа, вул.Київська, на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр.Приходько Володимиру Андрійовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Приходько В.А. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Мурафа, вул.Київська, на 

території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Приходько Володимиру 

Андрійовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    



7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

228. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах смт Костянтинівка, вул.Набоківська, 91, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Цибульському Артуру 

Валерійовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Цибульського А.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Набоківська, 91, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Цибульському Артуру Валерійовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

229. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах с.Любівка, вул.Миколи Сургая, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Коліснику Віктору Васильовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Коліснику В.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Любівка, вул.Миколи Сургая, 

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

Васильовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

230. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах с.Пархомівка, вул.Клубна, 13, на території 

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

Олександровичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Квітчатого О.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Пархомівка, вул.Клубна, 13, 

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

Олександру Олександровичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

231. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

с.Качалівка, вул.Пушкіна, 8-А, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Скрязі Віталію Костянтиновичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Скряги В.К. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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 в межах с.Качалівка, вул.Пушкіна, 8-А, на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр.Скрязі Віталію Костянтиновичу" прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    



 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

232. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

с.Пархомівка, вул.Клубна, 25, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Квітчатій Надії Михайлівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Квітчатої Н.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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 в межах с.Пархомівка, вул.Клубна, 25, на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр.Квітчатій Надії Михайлівні" прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

235. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

с.Пархомівка, вул.Б.Хмельницького, 12, на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр.Богдан Наталії Іванівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр.Богдан Н.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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 в межах с.Пархомівка, вул.Б.Хмельницького, 12, на території 

Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Богдан Наталії Іванівні" 

прийняти (додається) 



Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

234. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

с.Качалівка, вул.Китченка, 56, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Лук’яновій Вікторії Володимирівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Лук’янової В.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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 в межах с.Качалівка, вул.Китченка, 56, на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр.Лук’яновій Вікторії Володимирівні" прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

235. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

с.В’язова, вул.Вишнева, 16, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Веремчуку Василю Петровичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Веремчука В.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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 в межах с.В’язова, вул.Вишнева, 16, на території Краснокутської селищної 

ради та надання її у власність гр.Веремчуку Василю Петровичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

236. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

с.Пархомівка, вул.Долинна, 29, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Троцькому Євгенію Олексійовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Троцького Є.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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 в межах с.Пархомівка, вул.Долинна, 29, на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр.Троцькому Євгенію Олексійовичу" прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

237. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

с.Любівка, вул.Слобожанська, 195, на території Краснокутської селищної ради та надання її 

у власність гр.Перепелиці Петру Івановичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  



- Заява гр. Перепелиці П.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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 в межах с.Любівка, вул.Слобожанська, 195, на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр.Перепелиці Петру Івановичу" прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

238. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

с.Княжа Долина, вул.Шкільна, 10, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Дмітрієву Сергію Миколайовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Дмітрієва С.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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 в межах с.Княжа Долина, вул.Шкільна, 10, на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр.Дмітрієву Сергію Миколайовичу" прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

239. Слухали: 



- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

смт Краснокутськ, пров.Дачний, та надання її у власність гр.Безверхій-Альшорман Наталії 

Олександрівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Безверхої-Альшорман Н.О. розглянута на спільному засіданні постійної 

комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, 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 в межах смт Краснокутськ, пров.Дачний, та надання її у власність 

гр.Безверхій-Альшорман Наталії Олександрівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

240. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

с-ща Водяне, вул.Московська, 28-а, на території Краснокутської селищної ради та надання її 

у власність гр.Леванді Олександру Олександровичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Леванди О.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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 в межах с-ща Водяне, вул.Московська, 28-а, на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр.Леванді Олександру Олександровичу" прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 20, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 1: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    



13 Леванда О.В.    не гол 27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20   1 

 

241. Слухали: 
- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

с-ща Водяне, вул.Московська, 36, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Леванді Олександру Володимировичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Леванди О.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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 в межах с-ща Водяне, вул.Московська, 36, на території Краснокутської 

селищної ради та надання її у власність гр.Леванді Олександру Володимировичу" прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 20, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 1: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В.    не гол 27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20   1 

 

242. Слухали: 
- Про надання дозволу гр.Бондар Ользі Іванівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Мурафа, вул.Центральна, 184, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Бондар О.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Бондар Ользі Іванівні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Центральна, 184, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 



11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

243. Слухали: 
- Про надання дозволу гр.Бондар Віталію Олександровичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Мурафа, вул.Панаса Мирного, на території Краснокутської селищної 

ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Бондар В.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Бондар Віталію Олександровичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Панаса Мирного, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

244. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Костенку Ігору Леонідовичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Костенка І.Л. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Костенку Ігору Леонідовичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства за межами населених пунктів на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    



10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

245. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Гришку Станіславу Івановичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Гришка С.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Гришку Станіславу Івановичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства за межами населених пунктів на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

246. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Соломка Андрію Сергійовичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Соломки А.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Соломка Андрію Сергійовичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства за межами населених пунктів на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    



10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

247. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Соломка Сергію Івановичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Соломки С.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Соломка Сергію Івановичу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства за межами населених пунктів на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

248. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Кривохижі Олегу Юрійовичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Кривохижі О.Ю. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Кривохижі Олегу Юрійовичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства за межами населених пунктів на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    



10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

249. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Гончаровій Ларисі Миколаївні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Любівка, вул.Слобожанська, на території Краснокутської селищної 

ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Гончарової Л.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Гончаровій Ларисі Миколаївні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Любівка, вул.Слобожанська, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

250. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Дігтяр Катерині Вікторівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Любівка, вул.Слобожанська, на території Краснокутської селищної 

ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Дігтяр К.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Дігтяр Катерині Вікторівні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Любівка, вул.Слобожанська, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    



8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

251. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Перепелиці Наталії Миколаївні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Любівка, вул.Слобожанська, на території Краснокутської селищної 

ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Перепелиці Н.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Перепелиці Наталії Миколаївні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Любівка, вул.Слобожанська, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

252. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Курганову Дмитру Олексійовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Курганова Д.О.  розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Курганову Дмитру Олексійовичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.В’язова, вул.Польова, на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    



7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

253. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Миндоліній Тетяні Василівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Козіївка, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Миндоліної Т.В.  розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Миндоліній Тетяні Василівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Козіївка, на території Краснокутської селищної ради" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

254. Слухали: 
- Про надання дозволу гр.Миндоліну Олександру Володимировичу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Миру, 26, на території Краснокутської 

селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Миндоліна О.В.  розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Миндоліну Олександру 

Володимировичу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Миру, 26, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

255. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Мисику Роману Анатолійовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Мурафа, вул.Зернова, 43, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Мисика Р.А.  розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Мисику Роману Анатолійовичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Зернова, 43, на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

256. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Поважному Сергію Павловичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт Краснокутськ, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Поважного С.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Поважному Сергію Павловичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах смт Краснокутськ, на території Краснокутської селищної 

ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

257. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Поважному Павлу Володимировичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт Краснокутськ, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Поважного П.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Поважному Павлу Володимировичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах смт Краснокутськ, на території Краснокутської селищної 

ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

258. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Омеляненко Надії Михайлівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Центральна, 126, на території Краснокутської 

селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Омеляненко Н.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Омеляненко Надії Михайлівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Центральна, 126, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    



5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

259. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Галагану Володимиру Володимировичу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Берегова, 19, на території 

Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Галагана В.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Галагану Володимиру Володимировичу 

на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Берегова, 19, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

260. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Яковлеву Миколі Івановичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Кожушко, 46, на території Краснокутської 

селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Яковлева М.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Яковлеву Миколі Івановичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Кожушко, 46, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    



 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

261. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Тітаренко Віті Володимирівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Тітаренко В.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Тітаренко Віті Володимирівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах смт Краснокутськ, вул.Партизанська, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

262. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Лащенку Віктору Васильовичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Лащенка В.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Лащенку Віктору Васильовичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Ситники, на території Краснокутської селищної ради" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    



 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

263. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Стройковій Тетяні Борисівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Олексіївка, вул.Черемушна, 1, на території Краснокутської селищної 

ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Стройкової Т.Б. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Стройковій Тетяні Борисівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Олексіївка, вул.Черемушна, 1, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

264. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Руденькій Вірі Вікторівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Слобідка, вул.Світла, 55, на території Краснокутської селищної ради  

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Руденької В.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Руденькій Вірі Вікторівні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Слобідка, вул.Світла, 55, на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 



 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

265. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Горобцовій Тетяні Сергіївні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Козіївка, вул.Рибна, 17, на території Краснокутської селищної ради  

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Горобцової Т.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Горобцовій Тетяні Сергіївні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Рибна, 17, на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

266. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Юхневич Світлані Іванівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Козіївка, вул.Пугачова, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Юхневич С.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Юхневич Світлані Іванівні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Пугачова, на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 



 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

267. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Юхневич Павлу Івановичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Козіївка, вул.Пугачова, 25, на території Краснокутської селищної 

ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Юхневича П.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Юхневич Павлу Івановичу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Пугачова, 25, на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

268. Слухали: 
- Про надання дозволу гр.Юхневич Івану Івановичу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Козіївка, вул.Пугачова, 14, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Юхневича І.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Юхневич Івану Івановичу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Пугачова, 14, на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

269. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Кобзар Раїсі Іванівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах смт Костянтинівка, вул.Квітуча, 3, на території Краснокутської селищної ради  

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Кобзар Р.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Кобзар Раїсі Іванівні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Квітуча, 3, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

270. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Кобзар Наталії Іванівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах смт Костянтинівка, вул.Костянтинівська, 24, на території Краснокутської селищної 

ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Кобзар Н.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Кобзар Наталії Іванівні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Костянтинівська, 24, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 



Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

271. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Іваніцькому Сергію Вікторовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Мурафа, вул.Весняна, на території Краснокутської селищної ради  

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Іваніцького С.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Іваніцькому Сергію Вікторовичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Весняна, на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

272. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Кушнеренко Ніні Миколаївні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Кутузова, 10, на території Краснокутської селищної 

ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Кушнеренко Н.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Кушнеренко Ніні Миколаївні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 



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

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

273. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Неліпі Юрію Івановичу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Пархомівка, вул.Долинна, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Неліпи Ю.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Неліпі Юрію Івановичу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

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

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

274. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Побережній Лідії Юхимівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Степанівка, вул.Бабаченка, 7, на території Краснокутської селищної 

ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Побережної Л.Ю. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  



Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Побережній Лідії Юхимівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Степанівка, вул.Бабаченка, 7, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

275. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Редьку Миколі Володимировичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Качалівка, вул.Червона, 27, на території Краснокутської селищної 

ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Редька М.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Редьку Миколі Володимировичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Качалівка, вул.Червона, 27, на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

276. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Кабашному Дмитру Миколайовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт Краснокутськ, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Кабашного Д.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 



та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Кабашному Дмитру Миколайовичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах смт Краснокутськ, на території Краснокутської селищної 

ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

277. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Чаговець Валентині Павлівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт Краснокутськ, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Чаговець В.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Чаговець Валентині Павлівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах смт Краснокутськ, на території Краснокутської селищної 

ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 1: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В.    не гол 

14 Легка А.Г. за     Всього: 20   1 

 

278. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Кабашній Світлані Валеріївні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт Краснокутськ, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Кабашної С.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 



та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Кабашній Світлані Валеріївні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах смт Краснокутськ, на території Краснокутської селищної 

ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

279. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Мартищенко Анні Володимирівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Каплунівка, вул.Верхня, на території Краснокутської селищної ради  

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Мартищенко А.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Мартищенко Анні Володимирівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Каплунівка, вул.Верхня, на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

280. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Вовк Галині Федосіївні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Пархомівка, вул.Іванівка, 8, на території Краснокутської селищної ради  

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Вовк Г.Ф. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 



цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Вовк Галині Федосіївні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

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

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

281. Слухали: 
- Про надання дозволу гр.Гридинському Віталію Євгенійовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Центральна, 92, на території Краснокутської 

селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Гридинського В.Є. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Гридинському Віталію Євгенійовичу 

на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Центральна, 92, на 

території Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

282. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Меху Олександру Івановичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Пархомівка, вул.Івана Малиша, на території Краснокутської 

селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  



- Заява гр. Меха О.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Меху Олександру Івановичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Пархомівка, вул.Івана Малиша, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

283. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Страховецькому Сергію Івановичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Чернещина, пров.Кам’яний, на території Краснокутської селищної 

ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Страховецького С.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Страховецькому Сергію Івановичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Чернещина, пров.Кам’яний, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

284. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Суші Ніні Максимівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах смт Костянтинівка, вул.Набоківська, 17, на території Краснокутської селищної ради  



Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Суші Н.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Суші Ніні Максимівні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул.Набоківська, 17, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

285. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Ножці Вадиму Сергійовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.Козіївка, 

вул.Слобожанська 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Ножки В.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Ножці Вадиму Сергійовичу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.Козіївка, 

вул.Слобожанська" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

286. Слухали: 



- Про надання дозволу гр. Вавенко Світлані Володимирівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Каплунівка, вул.Нижня, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Вавенко С.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Вавенко Світлані Володимирівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Каплунівка, вул.Нижня, на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

287. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Дрозду Віталію Анатолійовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Козіївка, вул.Слобожанська, 215, на території Краснокутської 

селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Дрозда В.А. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Дрозду Віталію Анатолійовичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Слобожанська, 215, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 



288. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Кереселідзе Юлії Віталіївні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Козіївка, вул.Козацька, на території Краснокутської селищної ради  

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Кереселідзе Ю.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Кереселідзе Юлії Віталіївні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

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

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

289. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Гусак Тетяні Олександрівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Березівка, вул.Лісова, 45, на території Краснокутської селищної ради  

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Гусак Т.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Гусак Тетяні Олександрівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Березівка, вул.Лісова, 45, на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 



290. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Булизі Олександру Івановичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Слобідка, вул.Гагаріна, 32, на території Краснокутської селищної 

ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Булиги О.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Булизі Олександру Івановичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Слобідка, вул.Гагаріна, 32, на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

291. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Сдєржикову Артему Сергійовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Сдєржикова А.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Сдєржикову Артему Сергійовичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

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

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    



14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

292. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Сокол Ірині Миколаївні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Козіївка, вул.Чкалова, 37, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Сокол І.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Сокол Ірині Миколаївні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Чкалова, 37, на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

293. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Жуваку Сергію Миколайовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Козіївка, вул.Чкалова, 40, на території Краснокутської селищної 

ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Жуваку С.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Жуваку Сергію Миколайовичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Козіївка, вул.Чкалова, 40, на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    



13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

294. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Філоненко Вікторії Володимирівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Мурафа, вул.Затишна, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Філоненко В.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Філоненко Вікторії Володимирівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Затишна, на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

295. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Гришку Віктору Степановичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Центральна, 144, на території Краснокутської 

селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Гришка В.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Гришку Віктору Степановичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Центральна, 144, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

296. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Юрченко Ганні Іванівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Колонтаїв, вул.Шевченко, 8, на території Краснокутської селищної ради  

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Юрченко Г.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Юрченко Ганні Іванівні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Шевченко, 8, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

297. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Авєріній Валентині Володимирівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Китченківка, вул.Центральна, 71, на території Краснокутської 

селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Авєріної В.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Авєріній Валентині Володимирівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Китченківка, вул.Центральна, 71, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

298. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Кравцовій Лесі Володимирівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Колонтаїв, пров.Широкий, на території Краснокутської селищної 

ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Кравцової Л.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Кравцовій Лесі Володимирівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Колонтаїв, пров.Широкий, на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 1: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А.    не гол 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20   1 

 

299. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Цовмі Ірині Едмундівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Котелевка, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Цовми І.Е. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Цовмі Ірині Едмундівні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Котелевка, на території Краснокутської селищної ради" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 



11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

300. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Цовмі Роману Володимировичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Котелевка, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Цовми Р.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Цовмі Роману Володимировичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Котелевка, на території Краснокутської селищної ради" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

301. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Стороженку Максиму Олександровичу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Спортивна, 13, на території 

Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Стороженка М.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Стороженку Максиму Олександровичу 

на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в межах с.Мурафа, вул.Спортивна, 13, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    



10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

302. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Калиті Андрію Петровичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Котелевка, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Калити А.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Калиті Андрію Петровичу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Котелевка, на території Краснокутської селищної ради" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

303. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Торяник Олені Володимирівні 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Торяник О.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Торяник Олені Володимирівні 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) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 



9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

304. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Анашкіну Євгену Олеговичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт Костянтинівка, вул. 1 Травня, 62, на території Краснокутської 

селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Анашкіна Є.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Анашкіну Євгену Олеговичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул. 1 Травня, 62, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

305. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Якубову Олександру Павловичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт Костянтинівка, вул. 1 Травня, 76, на території Краснокутської 

селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Якубова О.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Якубову Олександру Павловичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах смт Костянтинівка, вул. 1 Травня, 76, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    



7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

306. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Багдасаряну Джону Рубеновичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в смт Краснокутськ, вул.Сонячна (поруч з 

№ 14), для ведення особистого селянського господарства 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Багдасаряна Д.Р. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Багдасаряну Джону Рубеновичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в смт Краснокутськ, 

вул.Сонячна (поруч з № 14), для ведення особистого селянського господарства" прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

307. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Зені Олександрі Михайлівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Колонтаїв, пров.Вишневий, 9, на території Краснокутської селищної 

ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Зені О.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Зені Олександрі Михайлівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Колонтаїв, пров.Вишневий, 9, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

308. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Бобрицькому Василю Михайловичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Городнє, вул.Глобівська, на території Краснокутської селищної ради  

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Бобрицького В.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Бобрицькому Василю Михайловичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Городнє, вул.Глобівська, на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

309. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Кажановій Зої Георгіївні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

межах с.Ходунаївка, вул.Харківська, 54, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Кажанової З.Г. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Кажановій Зої Георгіївні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Ходунаївка, вул.Харківська, 54, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

310. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Гриненку Віталію Івановичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Козіївка (за містком), на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Гриненка В.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Гриненку Віталію Івановичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Козіївка (за містком), на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

311. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Світайлу Юрію Володимировичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Пархомівка, вул.Суворова, на території Краснокутської селищної 

ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Світайла Ю.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Світайлу Юрію Володимировичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Пархомівка, вул.Суворова, на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    



5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

312. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Кроленко Марині Петрівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Чернещина, вул.Берегова, 62, на території Краснокутської селищної 

ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Кроленко М.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Кроленко Марині Петрівні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Чернещина, вул.Берегова, 62, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

313. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Череді Андрію Івановичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах с.Чернещина, для ведення 

особистого селянського господарства 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Череди А.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Череді Андрію Івановичу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах с.Чернещина, для ведення 

особистого селянського господарства" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    



5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

314. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Єрошенко Марії Андріївні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах с.Ситники, для ведення 

особистого селянського господарства 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Єрошенко М.А. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Єрошенко Марії Андріївні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах с.Ситники, для ведення 

особистого селянського господарства" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

315. Слухали: 
- Про надання дозволу гр.Юрченко Вікторії Олексіївні 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Юрченко В.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Юрченко Вікторії Олексіївні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Ковалівка, на території Краснокутської селищної ради" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    



7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

316. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Платоновій Світлані Іванівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Слобідка, пров.Ярівський, 7, на території Краснокутської селищної 

ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Платонової С.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Платоновій Світлані Іванівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Слобідка, пров.Ярівський, 7, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

317. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Семененко Сергію Михайловичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Семененко С.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Семененко Сергію Михайловичу 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) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    



5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

318. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Булиженко Олені Леонідівні 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Булиженко О.Л. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Булиженко Олені Леонідівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Ковалівка, на території Краснокутської селищної ради" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

319. Слухали: 
- Про надання дозволу гр.Булиженку Валерію Олексійовичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Булиженка В.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Булиженку Валерію Олексійовичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Ковалівка, на території Краснокутської селищної ради" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    



5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

320. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Настишиній Альбіні Степанівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Слобідка, вул.Світла, 60, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Настишної А.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Настишиній Альбіні Степанівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

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

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

321. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Удовицькій Альоні Олегівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Ковалівка, вул.Степова, 13, на території Краснокутської селищної 

ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Удовицької А.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Удовицькій Альоні Олегівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

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

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 



4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

322. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Котку Сергію Васильовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Ковалівка, вул.Степова, 26, на території Краснокутської селищної 

ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Котка С.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Котку Сергію Васильовичу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Ковалівка, вул.Степова, 26, на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

323. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Рудасу Ярославу Олександровичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Кленова, 2, на території Краснокутської селищної 

ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Рудаса Я.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Рудасу Ярославу Олександровичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Колонтаїв, вул.Кленова, 2, на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    



 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

324. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Авдюсі Анатолію Івановичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Авдюхи А.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Авдюсі Анатолію Івановичу 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) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

325. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Яхно Олександрі Єлисеївні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Котелевка, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Яхно О.Є. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Яхно Олександрі Єлисеївні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Котелевка, на території Краснокутської селищної ради" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 



 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

326. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Філоненко Володимиру Григоровичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в межах с.Олексіївка, вул.Черемушна, на території Краснокутської селищної 

ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Філоненка В.Г. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Філоненко Володимиру Григоровичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в межах с.Олексіївка, вул.Черемушна, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

327. Слухали: 
- Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр.Крайсу Сергію Анатолійовичу, члену фермерського господарства 

«Рідний О.М.»   

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Крайса С.А. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та 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 проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр.Крайсу Сергію Анатолійовичу, члену фермерського 

господарства «Рідний О.М.»  " прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 



 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

328. Слухали: 
- Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Павлюк Тетяні Ігорівні, члену фермерського господарства «Рідний 

О.М.» 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Павлюк Т.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та 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 проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр.Павлюк Тетяні Ігорівні, члену фермерського 

господарства «Рідний О.М.» " прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

329. Слухали: 
- Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Однороб Зої Олексіївні, члену селянського (фермерського) 

господарства «Ковальчуківське»   

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Однороб З.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та 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 проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Однороб Зої Олексіївні, члену селянського 

(фермерського) господарства «Ковальчуківське» " прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 



4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

330. Слухали: 
- Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Петію Івану Мироновичу, члену селянського (фермерського) 

господарства «Ковальчуківське»   

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Петія І.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та 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 проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр.Петію Івану Мироновичу, члену селянського 

(фермерського) господарства «Ковальчуківське» " прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

331. Слухали: 
- Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Ковальчук Юлії Олександрівні, члену селянського (фермерського) 

господарства «Ковальчуківське»   

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Ковальчук Ю.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та 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 проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр.Ковальчук Юлії Олександрівні, члену селянського 

(фермерського) господарства «Ковальчуківське» " прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    



7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

332. Слухали: 
- Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Ковальчук Ользі Миронівні, члену селянського (фермерського) 

господарства «Ковальчуківське»   

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Ковальчук О.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та 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 проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Ковальчук Ользі Миронівні, члену селянського 

(фермерського) господарства «Ковальчуківське»" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

333. Слухали: 
- Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Ковальчуку Вячеславу Юрійовичу, члену селянського (фермерського) 

господарства «Ковальчуківське»   

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Ковальчука В.Ю. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та 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 проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр.Ковальчуку Вячеславу Юрійовичу, члену селянського 

(фермерського) господарства «Ковальчуківське»" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    



10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

334. Слухали: 
- Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Марускову Артуру Сергійовичу, члену селянського (фермерського) 

господарства «Ковальчуківське»   

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Марускова А.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та 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 проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр.Марускову Артуру Сергійовичу, члену селянського 

(фермерського) господарства «Ковальчуківське»" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

335. Слухали: 
- Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Мирній Ользі Йосипівні, члену селянського (фермерського) 

господарства «Ковальчуківське»   

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Мирної О.Й. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та 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 проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр.Мирній Ользі Йосипівні, члену селянського 

(фермерського) господарства «Ковальчуківське»" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    



14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

336. Слухали: 
- Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Ковальчуку Петру Вікторовичу, члену селянського (фермерського) 

господарства «Ковальчуківське»   

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Ковальчука П.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та 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 проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Ковальчуку Петру Вікторовичу, члену селянського 

(фермерського) господарства «Ковальчуківське»" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

337. Слухали: 
- Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Ковальчук Інні Іванівні, члену селянського (фермерського) 

господарства «Ковальчуківське»   

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Ковальчук І.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та 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 проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр.Ковальчук Інні Іванівні, члену селянського 

(фермерського) господарства «Ковальчуківське»" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 



338. Слухали: 
- Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Чаюну Олександру Сергійовичу, члену селянського (фермерського) 

господарства «Ковальчуківське»   

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Чаюна О.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та 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 проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Чаюну Олександру Сергійовичу, члену селянського 

(фермерського) господарства «Ковальчуківське»" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

339. Слухали: 
- Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Чаюн Валентині Іванівні, члену селянського (фермерського) 

господарства «Ковальчуківське»   

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Чаюн В.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та 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 проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр.Чаюн Валентині Іванівні, члену селянського 

(фермерського) господарства «Ковальчуківське»" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

340. Слухали: 



- Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Роговик Катерині Вікторівні, члену селянського (фермерського) 

господарства «Ковальчуківське»   

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Роговик К.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та 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 проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Роговик Катерині Вікторівні, члену селянського 

(фермерського) господарства «Ковальчуківське»" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

341. Слухали: 
- Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр.Роговику Віталію Вікторовичу, члену селянського (фермерського) 

господарства «Ковальчуківське»   

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Роговик В.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та 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 проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр.Роговику Віталію Вікторовичу, члену селянського 

(фермерського) господарства «Ковальчуківське»" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

342. Слухали: 



- Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр.Чаюну Сергію Олексійовичу, члену селянського (фермерського) 

господарства «Ковальчуківське»   

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Чаюна С.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та 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 проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр.Чаюну Сергію Олексійовичу, члену селянського 

(фермерського) господарства «Ковальчуківське»" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

343. Слухали: 
- Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр.Роговик Наталії Васильовні, члену селянського (фермерського) 

господарства «Ковальчуківське»   

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Роговик Н.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та 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 проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр.Роговик Наталії Васильовні, члену селянського 

(фермерського) господарства «Ковальчуківське»" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

344. Слухали: 



- Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр.Роговик Віктору Миколайовичу, члену селянського (фермерського) 

господарства «Ковальчуківське»   

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Роговика В.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та 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 проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр.Роговик Віктору Миколайовичу, члену селянського 

(фермерського) господарства «Ковальчуківське»" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

345. Слухали: 
- Про надання дозволу гр.Бондару Владиславу Ігоровичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

зблокованого типу, за адресою: смт Краснокутськ, вул.Перемоги 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Бондаря В.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Бондару Владиславу Ігоровичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража зблокованого типу, за адресою: смт Краснокутськ, вул.Перемоги" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 0, 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. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М.   утрим  24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20  1  

 

346. Слухали: 



- Про надання дозволу гр. Дядику Олексію Степановичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража, за 

адресою: смт Краснокутськ, пров.Каштановий 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Дядика О.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Дядику Олексію Степановичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража, за адресою: смт Краснокутськ, пров.Каштановий" прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

347. Слухали: 
- Про надання дозволу гр.Келеберді Ользі Сергіївні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража зблокованого 

типу, за адресою: смт Краснокутськ, вул.Перемоги 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Келеберди О.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Келеберді Ользі Сергіївні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального 

гаража зблокованого типу, за адресою: смт Краснокутськ, вул.Перемоги" прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 20, проти – 0, 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. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С.    не гол 23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М.   утрим  24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20  1 1 

 

348. Слухали: 



- Про надання дозволу гр. Фільовій Інні Володимирівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража, за 

адресою: смт Краснокутськ, вул.Челюскінців 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Фільової І.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Фільовій Інні Володимирівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража, за адресою: смт Краснокутськ, вул.Челюскінців" прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

349. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Гридинській Ганні Степанівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах 

смт Костянтинівка, вул.Ананівського полку, 12, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Гридинської Г.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Гридинській Ганні Степанівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва в межах смт Костянтинівка, вул.Ананівського полку, 12, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

350. Слухали: 



- Про надання дозволу гр. Гридинському Віталію Євгенійовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах 

смт Костянтинівка, вул.Центральна, 86, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Гридинського В.Є. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Гридинському Віталію Євгенійовичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва в межах смт Костянтинівка, вул.Центральна, 86, на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

351. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Кобзару Олександру Івановичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах 

смт Костянтинівка, вул.Залізнична, 7, на території Краснокутської селищної ради  

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Кобзаря О.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Кобзару Олександру Івановичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва в межах смт Костянтинівка, вул.Залізнична, 7, на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

352. Слухали: 



- Про надання дозволу гр. Юхневичу Івану Івановичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах 

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

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Юхневича І.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Юхневичу Івану Івановичу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в 

межах с.Козіївка, вул.Пугачова, на території Краснокутської селищної ради" прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

353. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Юхневичу Павлу Івановичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах 

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

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Юхневича П.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Юхневичу Павлу Івановичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва в межах с.Козіївка, вул.Пугачова, на території Краснокутської селищної ради" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

354. Слухали: 



- Про надання дозволу гр.Юхневич Світлані Іванівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах 

с.Козіївка, вул.Пугачова, 19, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Юхневич С.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Юхневич Світлані Іванівні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в 

межах с.Козіївка, вул.Пугачова, 19, на території Краснокутської селищної ради" прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

355. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Торяник Анастасії Федорівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах 

смт Костянтинівка, вул.Набоківська, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Торяник А.Ф. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Торяник Анастасії Федорівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва в межах смт Костянтинівка, вул.Набоківська, на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

356. Слухали: 



- Про надання дозволу гр. Ігнатовій Ніні Артемівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах с.Козіївка, 

вул.Шевченка, 91, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Ігнатової Н.А. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Ігнатовій Ніні Артемівні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в 

межах с.Козіївка, вул.Шевченка, 91, на території Краснокутської селищної ради" прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

357. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Яхно Ніні Іванівні на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах с.Котелевка, 

вул.Шевченка, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Яхно Н.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Яхно Ніні Іванівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах 

с.Котелевка, вул.Шевченка, на території Краснокутської селищної ради" прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

358. Слухали: 



- Про надання дозволу гр. Яхно Каріні Олексіївні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах с.Котелевка, 

вул.Шевченка, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Яхно К.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Яхно Каріні Олексіївні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в 

межах с.Котелевка, вул.Шевченка, на території Краснокутської селищної ради" прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

359. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Торяник Олені Володимирівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах 

смт Костянтинівка, вул.Набоківська, 61, на території Краснокутської селищної ради  

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Торяник О.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Торяник Олені Володимирівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва в межах смт Костянтинівка, вул.Набоківська, 61, на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

360. Слухали: 



- Про надання дозволу гр. Білоброву Сергію Олександровичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах 

смт Костянтинівка, вул.Хитрунівська, 58, на території Краснокутської селищної ради  

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Білоброва С.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Білоброву Сергію Олександровичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва в межах смт Костянтинівка, вул.Хитрунівська, 58, на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

361. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Приходьку Олександру Володимировичу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в 

межах с.Мурафа, вул.Київська, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Приходька О.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Приходьку Олександру 

Володимировичу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва в межах с.Мурафа, вул.Київська, на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

362. Слухали: 



- Про надання дозволу гр. Приходько Ларисі Іванівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах 

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

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Приходько Л.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Приходько Ларисі Іванівні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в 

межах с.Мурафа, вул.Київська, на території Краснокутської селищної ради" прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

363. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Рашевському Павлу Олександровичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах 

с.Рябоконеве, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Рашевського П.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Рашевському Павлу Олександровичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва в межах с.Рябоконеве, на території Краснокутської селищної ради" прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

364. Слухали: 



- Про надання дозволу гр. Ножці Вадиму Сергійовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в межах 

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

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Ножки В.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Ножці Вадиму Сергійовичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва в межах с.Козіївка, вул.Слобожанська, на території Краснокутської селищної 

ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

365. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Побережній Лідії Юхимівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.Степанівка, 

вул.Бабаченка, 7 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Побережної Л.Ю. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Побережній Лідії Юхимівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: 

с.Степанівка, вул.Бабаченка, 7" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 



366. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Кривоносу Максиму Івановичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.Ходунаївка, 

вул.Харківська, 35 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Кривоноса М.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Кривоносу Максиму Івановичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: 

с.Ходунаївка, вул.Харківська, 35" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

367. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Коломієць Катерині Михайлівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.В’язова, вул.Вишнева,8 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Коломієць К.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Коломієць Катерині Михайлівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.В’язова, 

вул.Вишнева,8" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 



368. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Кравчуку Віктору Васильовичу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.В’язова, вул.Миру, 11 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Кравчука В.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Кравчуку Віктору Васильовичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.В’язова, 

вул.Миру, 11" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

369. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Кравцовій Марії Іванівні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за адресою: с.Колонтаїв, вул.Центральна, 60 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Кравцової М.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Кравцовій Марії Іванівні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.Колонтаїв, 

вул.Центральна, 60" прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 1: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А.    не гол 25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20   1 

 



370. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Бабаєвій Ірині Олексіївні на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Бабаєвої І.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Бабаєвій Ірині Олексіївні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.Котелевка, 

вул.Шевченка" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

371. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Білокінь Людмилі Миколаївні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: смт Краснокутськ, вул.  

Ярова, 26-А 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Білокінь Л.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Білокінь Людмилі Миколаївні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

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

Краснокутськ, вул.Ярова, 26-А" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    



 

372. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Ващенко Наталії Миколаївні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.Мурафа, вул.Центральна, 

39 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Ващенко Н.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Ващенко Наталії Миколаївні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.Мурафа, 

вул.Центральна, 39" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

373. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Невмержицькій Тетяні Петрівні на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с.Олексіївка, 

вул.Суворова, 3 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Невмержицької Т.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Невмержицькій Тетяні Петрівні на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: 

с.Олексіївка, вул.Суворова, 3" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    



13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

374. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Горького, 37, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Скибі Анатолію Олексійовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Скиби А.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Козіївка, вул.Горького, 37, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Скибі Анатолію Олексійовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

375. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Садова, 11, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Ніколєнку Івану Олексійовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Ніколєнка І.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Садова, 11, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Ніколєнку Івану Олексійовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 



11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

376. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

Гребенику Миколі Петровичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Гребенику М.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Івана Малиша, 7, на території Краснокутської селищної ради та надання її 

у власність гр. Гребенику Миколі Петровичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

377. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Шкільна, 14, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Івановій Тетяні Миколаївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Іванової Т.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Шкільна, 14, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Івановій Тетяні Миколаївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 



9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

378. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Перемоги, 3, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Грищенко Ірині Петрівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Грищенко І.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Перемоги, 3, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Грищенко Ірині Петрівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

379. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Шевченка, 71, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Кривохижі Клавдії Мартинівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Кривохижі К.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Шевченка, 71, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Кривохижі Клавдії Мартинівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    



7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

380. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Заводська, 1, кв.1, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Побережному Івану Володимировичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Побережного І.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Степанівка, вул.Заводська, 1, кв.1, на території Краснокутської селищної ради та надання її 

у власність гр. Побережному Івану Володимировичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

381. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

пров.Поштовий, 6, кв.1, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Грибеник Світлані Михайлівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Грибеник С.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Поштовий, 6, кв.1, на території Краснокутської селищної ради та 

надання її у власність гр.Грибеник Світлані Михайлівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    



5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

382. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Ярова, 57, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Кузубу Олександру Олексійовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Кузуба О.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Ярова, 57, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Кузубу Олександру Олексійовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 1: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М.    не гол 26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20   1 

 

383. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Ярова, 52, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. Кузуб 

Тетяні Миколаївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Кузуб Т.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Ярова, 52, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Кузуб Тетяні Миколаївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 1: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    



 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М.    не гол 26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20   1 

 

384. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

Чіплик Поліні Федорівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Чіплик П.Ф. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Слобідка, пров.Шкільний, 1, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Чіплик Поліні Федорівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

385. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Зернова, 61, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Білашу Анатолію Івановичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Білаша А.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Мурафа, вул.Зернова, 61, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Білашу Анатолію Івановичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 



 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

386. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Вигінчанська, 18, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Білаш Наталії Миколаївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Білаш Н.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Мурафа, вул.Вигінчанська, 18, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Білаш Наталії Миколаївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

387. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Світла, 29, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Богодущенко Олександрі Іванівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Богодущенко О.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Слобідка, вул.Світла, 29, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Богодущенко Олександрі Іванівні" прийняти (додається) 



Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

388. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Першотравнева, 24, на території Краснокутської селищної ради гр. Коноваленко  Марії 

Андріївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Коноваленко М.А. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Мирне, вул.Першотравнева, 24, на території Краснокутської селищної ради 

гр.Коноваленко  Марії Андріївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

389. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Центральна, 238, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Коноваленко  Марії Андріївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Коноваленко М.А. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Мурафа, вул.Центральна, 238, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Коноваленко  Марії Андріївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

390. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Переяслівська, 21, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Малік Пелагеї Миколаївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Малік П.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Мурафа, вул.Переяслівська, 21, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Малік Пелагеї Миколаївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

391. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Весняна, 21, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Івахненко Вірі Петрівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Івахненко В.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Мурафа, вул.Весняна, 21, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Івахненко Вірі Петрівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

 

392. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

Явдошенку Олегу Семеновичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Явдошенка О.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Рябоконеве, вул.Молодіжна, 7, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Явдошенку Олегу Семеновичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

393. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

гр.Московченко Валентині Степанівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  



- Заява гр. Московченко В.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Паливодська, 16, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Московченко Валентині Степанівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

394. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Ярова, 12, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр.Рупеті 

Ользі Іванівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Рупети О.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Ярова, 12, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Рупеті Ользі Іванівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

395. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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



пров.Поштовий, 6, кв.2, та надання її у спільну сумісну власність гр.Кабашній Н.Л., 

Кабашному Д.О. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заяви гр. Кабашної Н.Л. та Кабашного Д.О. розглянуті на спільному засіданні 

постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку, 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.Поштовий, 6, кв.2, та надання її у спільну сумісну власність гр.Кабашній 

Н.Л., Кабашному Д.О." прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

396. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

гр.Шибаєву Сергію Петровичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Шибаєва С.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Набережна, 7, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Шибаєву Сергію Петровичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 



397. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Малевича, 58, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Литовченку Володимиру Олексійовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Литовченка В.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Малевича, 58, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Литовченку Володимиру Олексійовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

398. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Гризодубових, 22, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Меху Олександру Івановичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Меха О.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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, 22, на території Краснокутської селищної ради та надання 

її у власність гр.Меху Олександру Івановичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    



14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

399. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Центральна, 33, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Івахненку Івану Олексійовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Івахненка І.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Мурафа, вул.Центральна, 33, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Івахненку Івану Олексійовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

400. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Молодіжна, 9, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Скляренку Миколі Васильовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Скляренка М.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Молодіжна, 9, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Скляренку Миколі Васильовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

401. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Клубна, 12, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Процаю Руслану Вікторовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Процая Р.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Клубна, 12, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Процаю Руслану Вікторовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

402. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Слобожанська, 171, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Гурину Володимиру Григоровичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Гурина В.Г. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Слобожанська, 171, на території Краснокутської селищної ради та надання її 

у власність гр.Гурину Володимиру Григоровичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    



10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

403. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Українська, 3, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Дяценку Григорію Григоровичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Дяценка Г.Г. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Рябоконеве, вул.Українська, 3, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Дяценку Григорію Григоровичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

404. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Нова, 8, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Удовицькому Олександру Михайловичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Удовицького О.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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 

Костянтинівка, вул.Нова, 8, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Удовицькому Олександру Михайловичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    



8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

405. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с-ще Оленівське, 

вул.Середня, 2, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Штаньку Івану Олексійовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Штанька І.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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-ще 

Оленівське, вул.Середня, 2, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр. Штаньку Івану Олексійовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

406. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

гр. Перевозовій Юлії Володимирівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Перевозової Ю.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Мурафа, вул.Олександрівська, 7, на території Краснокутської селищної ради та надання її 

у власність гр.Перевозовій Юлії Володимирівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

407. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Кусторянська, 8, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Юхно Олександру Васильовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Юхна О.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Мурафа, вул.Кусторянська, 8, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Юхно Олександру Васильовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

408. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

Касяненку Володимиру Петровичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Касяненка В.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Мурафа, вул.Нова, 1, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Касяненку Володимиру Петровичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 



4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

409. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Заводська, 39, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Тюріній Євдокії Павлівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Тюріної Є.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Мурафа, вул.Заводська, 39, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Тюріній Євдокії Павлівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

410. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Миру, 230, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Самілику Олександру Миколайовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Самійлика О.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Миру, 230, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Самілику Олександру Миколайовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    



 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

411. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Охтирська, 22/1, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Панчішній Ользі Олександрівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Панчішної О.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Охтирська, 22/1, на території Краснокутської селищної ради та надання її 

у власність гр.Панчішній Ользі Олександрівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

412. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Центральна, 114, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Савченко Валентині Миколаївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Савченко В.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Мурафа, вул.Центральна, 114, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Савченко Валентині Миколаївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

413. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Тихонова, 13, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Ситник Євдокії Матвіївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Ситник Є.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Зубівка, вул.Тихонова, 13, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Ситник Євдокії Матвіївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

414. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Молодіжна, 8, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.В’юнник Валентині Олександрівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. В’юнник В.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Мурафа, вул.Молодіжна, 8, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.В’юнник Валентині Олександрівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

415. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с-ще Водяне, 

вул.Залізнична, 24, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Богмацері Євдокії Миколаївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Богмацері Є.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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-ще 

Водяне, вул.Залізнична, 24, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Богмацері Євдокії Миколаївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

416. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с-ще Водяне, 

вул.Залізнична, 25, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Бондар Поліні Степанівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Бондар П.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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-ще 

Водяне, вул.Залізнична, 25, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Бондар Поліні Степанівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

417. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Комарова, 2, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Харуну Миколі Михайловичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Харуна М.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Комарова, 2, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Харуну Миколі Михайловичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

418. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Комарова, 5, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Харун Катерині Іванівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Харун К.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 



цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Комарова, 5, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Харун Катерині Іванівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

419. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Українська, 11, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність гр. 

Галушці Вірі Леонідівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Галушки В.Л. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Рябоконеве, вул.Українська, 11, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Галушці Вірі Леонідівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

420. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Партизанська, 41, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Кулинічевій Вірі Григорівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  



- Заява гр. Кулинічевої В.Г. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Партизанська, 41, на території Краснокутської селищної ради та надання 

її у власність гр.Кулинічевій Вірі Григорівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

421. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Бориса Зголи, 26, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр. Безверхому Юрію Васильовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Безверхого Ю.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Бориса Зголи, 26, на території Краснокутської селищної ради та надання 

її у власність гр. Безверхому Юрію Васильовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

422. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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



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

Чорній Аллі Вікторівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Чорної А.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Вигінчанська, 1, на території Краснокутської селищної ради та надання її 

у власність гр.Чорній Аллі Вікторівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

423. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Шевченка, 38, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Савченку Олексію Івановичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Савченка О.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Шевченка, 38, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Савченку Олексію Івановичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

424. Слухали: 



- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Миру, 27, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Близнюк  Наталії Петрівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Близнюк Н.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Козіївка, вул.Миру, 27, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Близнюк  Наталії Петрівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

425. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Слобожанська, 157, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Мірошниченко Світлані Олексіївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Мірошниченко С.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Козіївка, вул.Слобожанська, 157, на території Краснокутської селищної ради та надання її 

у власність гр.Мірошниченко Світлані Олексіївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 



426. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Слобожанська, 81, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Божку Валерію Володимировичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Божка В.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Козіївка, вул.Слобожанська, 81, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Божку Валерію Володимировичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

427. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Головченка, 32, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Стрілець Борису Івановичу, Скрипник Наталії Миколаївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Стрільця Б.І., Скрипник Н.М. розглянута на спільному засіданні постійної 

комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування,  

архітектури та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, 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.Козіївка, вул.Головченка, 32, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Стрілець Борису Івановичу, Скрипник Наталії Миколаївні" прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

428. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Лісова, 15, кв.8, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.В’юнник Світлані Миколаївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. В’юнник С.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Володимирівка, вул.Лісова, 15, кв.8, на території Краснокутської селищної ради та надання 

її у власність гр.В’юнник Світлані Миколаївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

429. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Весняна, 10, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Ковальову Валерію Володимировичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Ковальова В.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Мурафа, вул.Весняна, 10, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Ковальову Валерію Володимировичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    



10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

430. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

пров.Квітковий, 6, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Васюренку Миколі Петровичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Васюренка М.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Олексіївка, пров.Квітковий, 6, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Васюренку Миколі Петровичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

431. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

гр.Глазунову Юрію Олексійовичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Глазунова Ю.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Центральна, 89, на території Краснокутської селищної ради та надання її 

у власність гр.Глазунову Юрію Олексійовичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    



8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

432. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Шевченка, 6-Б, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Волкову Миколі Петровичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Волкова М.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Козіївка, вул.Шевченка, 6-Б, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Волкову Миколі Петровичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

433. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Хальзова, 30а, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Ткач Людмилі Петрівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Ткач Л.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Хальзова, 30а, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Ткач Людмилі Петрівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

434. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: с-ще Водяне, пров. 

1-й Московський, 3, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Пащенку Олександру Володимировичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Пащенка О.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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-ще 

Водяне, пров. 1-й Московський, 3, на території Краснокутської селищної ради та надання її 

у власність гр.Пащенку Олександру Володимировичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

435. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Шкільна, 26, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Єрмоловій Юлії Миколаївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Єрмолової Ю.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Олексіївка, вул.Шкільна, 26, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Єрмоловій Юлії Миколаївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 



4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

436. Слухали: 
- Про надання гр.Ступак Наталії Миколаївні у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 

адресою: с.Качалівка, вул.Першотравнева, 79, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Ступак Н.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання гр.Ступак Наталії Миколаївні у власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: с.Качалівка, вул.Першотравнева, 79, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

437. Слухали: 
- Про надання гр. Паничу Сергію Сергійовичу у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства за адресою: с.Олексіївка, вул.Тичини, 4, на 

території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Панича С.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання гр. Паничу Сергію Сергійовичу у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за адресою: 

с.Олексіївка, вул.Тичини, 4, на території Краснокутської селищної ради" прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 



4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

438. Слухали: 
- Про надання гр. Олійник Марині Іванівні у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 

адресою: с.Китченківка, вул.Шкільна, 16, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Олійник М.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання гр.Олійник Марині Іванівні у власність земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд за адресою: с.Китченківка, вул.Шкільна, 16, на території Краснокутської селищної 

ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

439. Слухали: 
- Про надання гр. Саприкіну В’ячеславу Миколайовичу у власність земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 

адресою: с.Сонцедарівка, пров.Набережний, 11, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Саприкіна В.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання гр.Саприкіну В’ячеславу Миколайовичу у 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за адресою: с.Сонцедарівка, пров.Набережний, 11, на 

території Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 



4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

440. Слухали: 
- Про надання гр. Прохоренко Антоніні Анатоліївні у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 

адресою: смт Краснокутськ, пров.Чернещанський, 6, на території Краснокутської селищної 

ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Прохоренко А.А. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання гр.Прохоренко Антоніні Анатоліївні у власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: смт Краснокутськ, пров.Чернещанський, 6, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

441. Слухали: 
- Про надання гр.Моїсеєву Євгену Вікторовичу у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 

адресою: с.Чернещина, вул.Берегова, 63, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Моїсеєва Є.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання гр.Моїсеєву Євгену Вікторовичу у власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: с.Чернещина, вул.Берегова, 63, на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    



 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

442. Слухали: 
- Про надання гр. Збарацькому Володимиру Леонідовичу у власність земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд за адресою: с.Слобідка, вул.Сонячна, 5, на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Збарацького В.Л. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання гр.Збарацькому Володимиру Леонідовичу у 

власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за адресою: с.Слобідка, вул.Сонячна, 5, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

443. Слухали: 
- Про надання гр. Сєріковій Наталії Степанівні у власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 

адресою: смт Краснокутськ, пров.Солов’їний, 2, на території Краснокутської селищної ради  

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Сєрікової Н.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання гр.Сєріковій Наталії Степанівні у власність 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд за адресою: смт Краснокутськ, пров.Солов’їний, 2, на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    



 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

444. Слухали: 
- Про резервування земельних ділянок комунальної власності під громадські 

пасовища на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Пропозиція відділу земельних відносин та екології щодо резервування земельних 

ділянок комунальної власності під громадські пасовища на території Краснокутської 

селищної ради розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної ради з питань 

земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту 

та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, де 

запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення " Про резервування земельних ділянок комунальної власності під 

громадські пасовища на території Краснокутської селищної ради " прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

445. Слухали: 
- Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту Краснокутської селищної 

ради на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

обслуговування нежитлової будівлі за адресою: смт Краснокутськ, вул.Охтирська, 2 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява начальника відділу освіти, молоді та спорту селищної ради розглянута на 

спільному засіданні постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту та постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на 

розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту 

Краснокутської селищної ради на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для обслуговування нежитлової будівлі за адресою: смт Краснокутськ, 

вул.Охтирська, 2" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    



 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

446. Слухали: 
- Про внесення змін до рішення XLV сесії VII скликання від 17 травня 2020 року № 

1107- VII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул.Миру, № 127-Б/3, у смт Краснокутськ та надання її в постійне користування  Державній 

фіскальній службі України 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Лист начальника Головного управління Державної податкової служби України в 

Харківській області розглянутий на спільному засіданні постійної комісії селищної ради з 

питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного 

захисту та 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 XLV сесії VII скликання від 17 

травня 2020 року № 1107- VII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул.Миру, № 127-Б/3, у смт Краснокутськ та надання її в постійне 

користування  Державній фіскальній службі України" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

447. Слухали: 
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул.Шевченка, смт Краснокутськ та надання її в постійне користування Краснокутському 

районному спортивно-технічному клубу товариства сприяння оборони України 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Лист директора районного спортивно-технічного клубу товариства сприяння 

оборони України розглянутий на спільному засіданні постійної комісії селищної ради з 

питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного 

захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул.Шевченка, смт Краснокутськ та надання її в постійне користування 

Краснокутському районному спортивно-технічному клубу товариства сприяння оборони 

України" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 



№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

448. Слухали: 
- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

адресою: смт Краснокутськ, вул.Шевченка, 109-а та надання її в оренду гр.Воскобойник 

В.М., гр.Гур’яновій Т.М. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява  Воскобойник В.М., гр.Гур’яновій Т.М. розглянута на спільному засіданні 

постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії 

для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: смт Краснокутськ, вул.Шевченка, 109-а та надання її в оренду 

гр.Воскобойник В.М., гр.Гур’яновій Т.М." прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

449. Слухали: 
- Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту Краснокутської селищної 

ради на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

обслуговування нежитлової будівлі за адресою: смт Краснокутськ, вул.Єдності, 6 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява начальника відділу освіти, молоді та спорту селищної ради розглянута на 

пільному засіданні постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони 

природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту та постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на 

розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення " Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту 

Краснокутської селищної ради на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для обслуговування нежитлової будівлі за адресою: смт Краснокутськ, вул.Єдності, 

6" прийняти (додається) 



Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

450. Слухали: 
- Про внесення змін до рішення XLVII сесії VII скликання від 30 вересня 2020 року 

«Про надання у власність земельної ділянки за адресою: с.Качалівка, вул..Комарова № 20, 

гр.Товстій Єві Степанівні і Товстому Василю Івановичу» 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Товстої Є.С. і Товстого В.І. розглянута на спільному засіданні постійної 

комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту та 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 XLVII сесії VII скликання від 30 

вересня 2020 року «Про надання у власність земельної ділянки за адресою: с.Качалівка, 

вул..Комарова № 20, гр.Товстій Єві Степанівні і Товстому Василю Івановичу»" прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

451. Слухали: 
- Про припинення дії договору оренди землі ФО-П Тільній О.І. на земельну ділянку 

за адресою: селище Дублянка, вул.Ставкова, 3-б 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява ФОП Тільної О.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про припинення дії договору оренди землі ФО-П Тільній О.І. на 

земельну ділянку за адресою: селище Дублянка, вул.Ставкова, 3-б" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    



 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

452. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо об’єднання 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства за адресою: с.Козіївка, 

вул.Спортивна, 13, на території Краснокутської селищної ради та надання її у власність 

гр.Горошко Наталії Борисівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Горошко Н.Б. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

об’єднання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства за адресою: 

с.Козіївка, вул.Спортивна, 13, на території Краснокутської селищної ради та надання її у 

власність гр.Горошко Наталії Борисівні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

453. Слухали: 
- Про внесення змін до рішення XLIІ сесії VII скликання від 13 лютого 2019 року № 

1029- VII «Про надання дозволу гр. Левченко З.В. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за адресою: с.Чернещина, пров.Чернещанський, № 5, для 

ведення особистого селянського господарства» 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Левченко З.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та 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 XLIІ сесії VII скликання від 13 

лютого 2019 року № 1029- VII «Про надання дозволу гр.Левченко З.В. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: с.Чернещина, 

пров.Чернещанський, № 5, для ведення особистого селянського господарства»" прийняти 

(додається) 



Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

454. Слухали: 
- Про внесення змін до рішення LXI сесії VII скликання від 21 жовтня 2020 року № 

1765- VII «Про надання гр. Марковцеву С.С. дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в межах смт Краснокутськ для ведення особистого 

селянського господарства» 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Марковцева С.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та 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 LXI сесії VII скликання від 21 

жовтня 2020 року № 1765- VII «Про надання гр.Марковцеву С.С. дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах смт Краснокутськ для 

ведення особистого селянського господарства»" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

455. Слухали: 
- Про внесення змін до рішення XL сесії VII скликання від 28 травня 2020 року «Про 

надання дозволу гр. Трикашному І.М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за адресою: с.Слобідка, 

пров.Ярівський, 12/1, Краснокутського району Харківської області» 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Трикашного І.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та 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 XL сесії VII скликання від 28 

травня 2020 року «Про надання дозволу гр.Трикашному І.М. на розробку проекту 



землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: с.Слобідка, пров.Ярівський, 12/1, Краснокутського району 

Харківської області»" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

456. Слухали: 
- Про припинення дії рішення XVI сесії VII скликання від 21 червня 2017 року «Про 

надання дозволу на складання  технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки з подальшою передачею у власність»    

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Воронцової Л.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про припинення дії рішення XVI сесії VII скликання від 21 

червня 2017 року «Про надання дозволу на складання  технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки з подальшою передачею у власність»" прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

457. Слухали: 
- Про припинення дії рішення виконавчого комітету № 151 від 19 травня 2000 року 

«Про надання в постійне користування земельної ділянки для будівництва індивідуального 

житлового будинку на праві особистої власності»    

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Григоренко Т.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  



Вирішили: рішення "Про припинення дії рішення виконавчого комітету № 151 від 19 

травня 2000 року «Про надання в постійне користування земельної ділянки для будівництва 

індивідуального житлового будинку на праві особистої власності»" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

458. Слухали: 
- Про припинення дії рішення VI сесії VIIІ скликання від 23 березня 2021 року «Про 

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

поділу земельної ділянки за межами населених пунктів на території Краснокутської 

селищної ради»    

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Глітко О.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про припинення дії рішення VI сесії VIIІ скликання від 23 

березня 2021 року «Про надання дозволу гр.Глітко О.С. на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради»" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

459. Слухали: 
- Про внесення змін в рішення XL сесії Краснокутської селищної ради VII скликання 

№ 949-VII від 05.12.2018 року 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Гуменюка Ю.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  



Вирішили: рішення " Про внесення змін в рішення XL сесії Краснокутської селищної 

ради VII скликання № 949-VII від 05.12.2018 року" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

460. Слухали: 
- Про внесення змін до рішення 18 сесії 24 скликання від 23 грудня 2005 року «Про 

надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки для безоплатної 

передачі у власність громадянину України Лисак Володимиру Васильовичу на території 

Колонтаївської сільської ради» 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Лисака В.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та 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 18 сесії 24 скликання від 23 

грудня 2005 року «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки 

для безоплатної передачі у власність громадянину України Лисак Володимиру Васильовичу 

на території Колонтаївської сільської ради»" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

461. Слухали: 
- Про проведення інвентаризації земель комунальної власності 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Лист начальника Краснокутської філії Газопромислового управління 

«Полтавагазвидобування» розглянутий на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про проведення інвентаризації земель комунальної власності" 

прийняти (додається) 



Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

462. 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява Тетянченка Є.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

463. Слухали: 
- Про надання гр.Желновач Ю.М. в оренду земельної ділянки для обслуговування 

нежитлової будівлі за адресою: с.Мурафа, вул.Центральна, № 142-а 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Желновача Ю.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання гр.Желновач Ю.М. в оренду земельної ділянки для 

обслуговування нежитлової будівлі за адресою: с.Мурафа, вул.Центральна, № 142-а" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    



 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

464. Слухали: 
- Про надання земельної ділянки в оренду для обслуговування нежитлової будівлі за 

адресою: с.Чернещина, вул.Дружби, 27, гр. Демиденко З.Н., гр. Діденко А.І. 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Демиденко З.Н., гр. Діденко А.І. розглянута на спільному засіданні 

постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії 

для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання земельної ділянки в оренду для обслуговування 

нежитлової будівлі за адресою: с.Чернещина, вул.Дружби, 27, гр. Демиденко З.Н., гр. 

Діденко А.І." прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

465. Слухали: 
- Про надання гр.Демиденко З.Н., гр.Діденко А.І. згоди на викуп земельної ділянки за 

адресою: с.Чернещина, вул.Дружби, 27-а 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Демиденко З.Н., гр. Діденко А.І. розглянута на спільному засіданні 

постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії 

для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання гр.Демиденко З.Н., гр.Діденко А.І. згоди на викуп 

земельної ділянки за адресою: с.Чернещина, вул.Дружби, 27-а" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

466. Слухали: 
- Про продовження терміну дії договору оренди землі за адресою: смт Краснокутськ, 

вул.Миру, 154-В, ФГ «Кегичівське» 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Лист голови ФГ «Кегичівське» розглянутий на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про продовження терміну дії договору оренди землі за адресою: 

смт Краснокутськ, вул.Миру, 154-В, ФГ «Кегичівське»" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

467. Слухали: 
- Про продовження терміну дії договору оренди землі за адресою: смт Краснокутськ, 

вул.Миру, 150, ФГ «Кегичівське» 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Лист голови ФГ «Кегичівське» розглянутий на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про продовження терміну дії договору оренди землі за адресою: 

смт Краснокутськ, вул.Миру, 150, ФГ «Кегичівське»" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    



14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

468. Слухали: 
- Про надання дозволу ТОВ «Лайфселл» на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій в межах с.Любівка на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Лист ТОВ «Лайфсел» розглянутий на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу ТОВ «Лайфселл» на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єктів і 

споруд телекомунікацій в межах с.Любівка на території Краснокутської селищної ради" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

469. Слухали: 
- Про надання дозволу ТОВ «Лайфселл» на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій в межах с.Колонтаїв на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Лист ТОВ «Лайфсел» розглянутий на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу ТОВ «Лайфселл» на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єктів і 

споруд телекомунікацій в межах с.Колонтаїв на території Краснокутської селищної ради" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    



14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

470. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Глітко Ользі Сергіївні 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Глітко О.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Глітко Ользі Сергіївні на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства за межами населених пунктів  на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

471. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Паригіну Сергію Сергійовичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Паригіна С.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Паригіну Сергію Сергійовичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства за межами населених пунктів  на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    



14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

472. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Черкашину Олександру Анатолійовичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Черкашина О.А. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Черкашину Олександру Анатолійовичу 

на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства за межами населених пунктів  на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

473. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Коржу Івану Сергійовичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Коржа І.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Коржу Івану Сергійовичу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства за межами населених пунктів  на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    



13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

474. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Хлівняку Андрію Володимировичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Хлівняка А.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Хлівняку Андрію Володимировичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства за межами населених пунктів  на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

475. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Лісову Євгенію Сергійовичу 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 та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Лісового Є.С. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Лісову Євгенію Сергійовичу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства за межами населених пунктів  на території Краснокутської 

селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    



13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

476. 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. Ломекіній Валентині 

Олексіївні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Ломекіної В.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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. 

Ломекіній Валентині Олексіївні" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

477. 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. Скрипнику 

Анатолію Івановичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Скрипника А.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Скрипнику Анатолію Івановичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

478. 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. Величко Оксані 

Василівні 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Скрипника А.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, 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.Скрипнику Анатолію Івановичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

479. Слухали: 
- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) за межами населених пунктів 

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

Олександровичу 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Івахненка Р.О. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) за межами 

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

Івахненку Руслану Олександровичу" прийняти (додається) 

Голосували: за – 20, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 1: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О.    не гол 22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    



10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 20   1 

 

480. Слухали: 
- Про надання гр. Солонецькому  Олександру Івановичу у власність земельної 

ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених 

пунктів на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Солонецького О.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання гр. Солонецькому  Олександру Івановичу у 

власність земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

межами населених пунктів на території Краснокутської селищної ради" прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

481. Слухали: 
- Про надання гр. Солонецькій Олені Андріївні у власність земельної ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Солонецької О.А. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання гр.Солонецькій Олені Андріївні у власність 

земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами 

населених пунктів на території Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

482. Слухали: 
- Про надання гр. Нікуліній Марині Іванівні у власність земельної ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Нікуліної М.І. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання гр.Нікуліній Марині Іванівні у власність земельної 

ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених 

пунктів на території Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

483. Слухали: 
- Про надання гр. Лукіну Сергію Миколайовичу у власність земельної ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Лукіна С.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання гр.Лукіну Сергію Миколайовичу у власність 

земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами 

населених пунктів на території Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    



 

484. Слухали: 
- Про надання гр. Калініченко Любов Михайлівні, Бакуменку Сергію Михайловичу у 

спільну часткову власність земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за межами населених пунктів на території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Калініченко Л.М, Бакуменка С.М. розглянута на спільному засіданні 

постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії 

для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання гр.Калініченко Любов Михайлівні, Бакуменку 

Сергію Михайловичу у спільну часткову власність земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території 

Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

485. Слухали: 
- Про надання гр. Вермішян Соні Норіківні у власність земельних ділянок для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Вермішян С.Н. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання гр.Вермішян Соні Норіківні у власність земельних 

ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених 

пунктів на території Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    



 

486. Слухали: 
- Про надання гр. Ковіньці Наталії Миколаївні у власність земельних ділянок для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Ковіньки Н.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання гр.Ковіньці Наталії Миколаївні у власність 

земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами 

населених пунктів на території Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

487. Слухали: 
- Про надання гр. Шопінському Віталію Петровичу у власність земельної ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Шопінського В.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання гр. Шопінському Віталію Петровичу у власність 

земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами 

населених пунктів на території Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

488. Слухали: 



- Про надання гр. Шопінському Сергію Петровичу у власність земельної ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Краснокутської селищної ради 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Шопінського С.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання гр.Шопінському Сергію Петровичу у власність 

земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами 

населених пунктів на території Краснокутської селищної ради" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

489. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Стрижак Вірі Михайлівні на розробку технічної 

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

в натурі (на місцевості) для оформлення права власності 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Стрижак В.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Стрижак Вірі Михайлівні на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок (паїв) в натурі (на місцевості) для оформлення права власності" прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

490. Слухали: 



- Про надання дозволу гр. Рідній Ганні Григорівні на розробку технічної документації 

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

місцевості) для оформлення права власності 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Рідної Г.Г. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Рідній Ганні Григорівні на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок (паїв) в натурі (на місцевості) для оформлення права власності" прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

491. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Ножці Наталії Павлівні на розробку технічної документації 

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

місцевості) для оформлення права власності 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Ножки Н.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Ножці Наталії Павлівні на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок (паїв) в натурі (на місцевості) для оформлення права власності" прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

492. Слухали: 



- Про надання дозволу гр. Кононенку Івану Павловичу на розробку технічної 

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

в натурі (на місцевості) для оформлення права власності 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Кононенко І.П. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Кононенку Івану Павловичу на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок (паїв) в натурі (на місцевості) для оформлення права власності" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

493. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Дядик Марії Михайлівні на розробку технічної 

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

в натурі (на місцевості) для оформлення права власності 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Дядик М.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр.Дядик Марії Михайлівні на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок (паїв) в натурі (на місцевості) для оформлення права власності" прийняти 

(додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

494. Слухали: 



- Про надання дозволу гр. Ахмедовій Олександрі Миколаївні на розробку технічної 

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

в натурі (на місцевості) для оформлення права власності 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Ахмедової О.М. розглянута на спільному засіданні постійної комісії 

селищної ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури 

та цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Ахмедовій Олександрі Миколаївні на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок (паїв) в натурі (на місцевості) для оформлення права власності" 

прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

495. Слухали: 
- Про надання дозволу гр. Цибрій Ніні Наумівні на розробку технічної документації із 

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

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. Цибрій Н.Н. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про надання дозволу гр. Цибрій Ніні Наумівні на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок (паїв) в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

496. Слухали: 



- Про відмову гр.Масенко Ларисі Володимирівні у наданні дозволу на розробку 

проєкту землеустрою 

Виступила: начальник відділу земельних відносин та екології - Ірина Боряк  

- Заява гр. масенко Л.В. розглянута на спільному засіданні постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та 

цивільного захисту та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, де запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Вирішили: рішення "Про відмову гр.Масенко Ларисі Володимирівні у наданні 

дозволу на розробку проєкту землеустрою" прийняти (додається) 

Голосували: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. відсут 15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. відсут 17 Мацюк В.М. відсут 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсут 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. відсут 

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсут 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 21    

 

 

Головуючий -  Ірина Карабут 

Всі питання, винесені на розгляд VІІ сесії селищної ради VІІІ скликання, розглянуто. 

Сесія оголошується закритою 
 

Звучить Гімн України 

 

 

 
Краснокутський селищний голова                                                Ірина КАРАБУТ 

 

 


