
                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

Двадцять восьма  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  внесення змін до  
програми «Сільський автобус»

         Керуючись Законами  України « Про транспорт», « Про автомобільний
транспорт»,  з  метою  задоволення  потреб  в  регулярному,  безпечному  і
комфортному пасажирському перевезенні   мешканців  громади,  керуючись
статтею  26  Закону  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
заслухавши  інформацію  начальника  відділу  житлово-комунального
господарства  та  благоустрою  Світлани  Хижняк  про  внесення  змін  до
програми  « Сільський автобус», селищна рада  ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни до пункту 2  Програми « Сільський автобус» та викласти
її в новій редакції (додається).

2. Рішення дев’ятнадцятої сесії сьомого скликання від 16.08.2019 « Про
затвердження  програми  «  Сільський  автобус»  вважати  таким,  що
втратило чинність і зняти з контролю.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  питань  планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-
економічного розвитку та інвестицій.

Селищний голова                                              Олександр  КУЖЕЛЬ



Затверджено
рішення 28 сесії 7 скликання 
Чупахівської селищної ради
 17 червня 2020 року

ПРОГРАМА 

«Сільський автобус» на території
Чупахівської селищної ради 

 на 2019-2021 роки



2020 рік

1. Повна назва Програми  Програма «Сільський автобус» на
території  Чупахівської  об’єднаної
громади на 2019-2021 рік

2. Ініціатор розроблення Програми  Апарат  Чупахівської  селищної
ради

2. Розробник Програми  Апарат Чупахівської селищної   
ради

3. Відповідальні виконавці Програми Чупахівська селищна рада
 
 
 

4. Головна мета Програми  Забезпечення потреб населення   
пасажироперевезень, 
безкоштовними, пільговими 
транспортними послугами

5. Термін реалізації Програми  2019-2021 рік

6. Обсяг фінансових ресурсів, для 
реалізації програми

 1 000 000,0 грн. 



1. Загальні положення

Пасажирський  автомобільний  транспорт  –  важлива  складова
інфраструктури,  яка  забезпечує  життєдіяльність  Чупахівської  об'єднаної
територіальної громади у виробничій і невиробничій сферах.

Програма « Сільський автобус» (далі - Програма) розроблена спільно
структурними  відділами  Чупахівської  селищної  ради,  з  урахуванням
пропозицій  депутатів  селищної  ради,  мешканців  смт  Чупахівка,  сіл
Оленинське,  Софіївка,  Всадки,  П’яткине,  Грінченкове,  Лантратівка,
Новопостроєне  та  Духовниче  Охтирського району,  які  користуються
послугами пасажирського автотранспорту.

В  основу  цієї  Програми  покладено  Закони  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній
рух», та Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від  18 лютого 1997
року № 176. 

2. Основна мета Програми, її пріоритетні завдання
 
Метою Програми є задоволення потреб у безкоштовному, пільговому,

безпечному  і  комфортному  перевезенні  мешканців  громади  Чупахівської
селищної ради. Програма покликана забезпечити підвищення якості надання
споживачам  послуг  пасажирським  транспортом  загального  користування
шляхом використання сільського автобуса для:

- підвіз глядачів та учасників до місць проведення загальноселищних та
загальношкільних заходів з віддалених територій селищної ради;

- поїздок художніх колективів Чупахівської селищної ради для участі у
заходах селищного, районного, міського, обласного, державного значення;

- поїздок працівників селищної ради та підвідомчих установ для участі
в семінарах, тренінгах, симпозіумах та навчаннях;

-  надання  населенню Чупахівської  селищної  ради  соціальних послуг
(ритуальних, та ін.);

-  надання послуг по пасажирському перевезенню жителів  громади в
межах її території, в тому числі пільгових перевезень з віддалених населених
пунктів за рахунок коштів місцевого бюджету.
         Загальний ефект, який одержить населення громади від реалізації даної
Програми,  полягатиме  в  узгодженості  та  підвищенні  якості  перевезень,
поінформованості  населення  про  перевезення,  всебічному  задоволенні
соціальних потреб жителів громади, забезпечення комфортного проживання
на території Чупахівської громади

3. Очікувані результати реалізації Програми

Програма  спрямована  на  забезпечення  в  повному  обсязі  потреб
мешканців громади Чупахівської селищної ради  в транспортних послугах.



Очікуваними результатами реалізації Програми є:
1) підвищення освітнього та культурного рівня населення громади при

проведенні різноманітних заходів;
2)  виконання  вимог  законодавства  щодо  забезпечення  у  сільській

місцевості  безоплатного  та  пільгового  підвезення  населення  з  віддалених
населених пунктів;

3) зняття соціальної напруги, шляхом забезпечення надання соціальних
послуг, в тому числі і ритуальних.

 
4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування  заходів  Програми  здійснюється  відповідно  до
законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету Чупахівської селищної
ради на відповідні цілі. 

5. Координація та контроль за виконанням Програми

Адміністрування процесу реалізації Програми здійснюється виконавчим
комітетом селищної ради.

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК



                                                                                                     П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  внесення  змін  до  рішення  двадцять  сьомої  позачергової  сесії
сьомого скликання Чупахівської  селищної  ради від 25.05.2020 р.  «Про
прийняття субвенції з обласного бюджету»

Керуючись  пунктом  23  частини  1  статті  26,  Закону  України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  на  підставі  клопотання  Чупахівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів, селищна рада  ВИРІШИЛА:

1. Перерозподілити  раніше  заплановані  видатки  по  ТПКВКМБ
0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))»
з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 6 690
грн.  грн.  ,  на  КЕКВ  3110  ««Придбання  обладнання  і  предметів
довгострокового користування» в сумі 6 690 грн.

2. Внести  зміни  до  пункту  3  рішення  та  викласти  його  у  новій
реакції:

На умовах спів фінансування «Нової української школи» з місцевого
бюджету  затвердити  по ТПКВКМБ 0611020  «Надання  загальної  середньої
освіти  закладами загальної  середньої  освіти  (у  тому  числі  з  дошкільними
підрозділами (відділеннями,  групами))»  КЕКВ 2210 «Предмети,  матеріали,
обладнання  та  інвентар»  в  сумі  3  881  грн.  та  КЕКВ  3110  ««Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 6 690 грн.

3. Контроль за  виконанням даного  рішення покласти на  постійну
комісію  з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально  –  економічного
розвитку та інвестицій.

       Селищний голова                                     Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                     П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії сьомого  скликання
Чупахівської  селищної  ради  від  24.12.2019  року  «Про  бюджет
Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»

Відповідно  до  статті  22  Бюджетного  Кодексу  України,  пункту  23
частини першої  статті  26,   частиною 1 пункту  «а»  підпункту  4  статті  28,
статті  65  Закону  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  на
підставі клопотання КЗ Чупахівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)
«Сонечко-1», Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки 
З  ТПКВКМБ  0611010  «Надання  дошкільної  освіти»  з  КЕКВ  2274

«Оплата  природного  газу»  в  сумі  5  000  грн.  та  направити  на  видатки  по
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 5 000 грн. 

З  ТКВКБМС  0114060  «Забезпечення  діяльності  палаців  i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» з КЕКВ 2240
«Оплата  послуг  (крім  комунальних)»  в  сумі  15 000  грн.  на  КЕКВ  2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 15 000 грн. 

Виділити  кошти  з  місцевого  бюджету  З  ТКВКБМС  0114060
«Забезпечення  діяльності  палаців  i будинків  культури,  клубів,  центрів
дозвілля  та  iнших  клубних  закладів»  з  КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім
комунальних)»  в  сумі  138 000  грн.   та  направити  на  видатки  загального
фонду по ТКВКБМС 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг
та  дорожньої  інфраструктури  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету»  на
КЕКВ  2610  «Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам  (установам,
організаціям)» в сумі 138 000 грн. для співфінансування підготовчих робіт по
об’єкту  «Поточний  середній  ремонт  автомобільної  дороги   загального
користування  державного  значення  Т-19-06 Контрольно-пропускний пункт
«Рижівка»-Білопілля-Миколаївка-Лебедин-Лантратівка  на  ділянці  км
134+100 - км 146+147», протяжністю 12,047 км.
        2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та
інвестицій.



Селищний голова                                     Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                     П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка
Про прийняття на обслуговування та звільнення від плати за надання
соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома комунальної
установи  «Центр  надання  соціальних  послуг  Чупахівської  селищної
ради»

   Керуючись Законом України «Про соціальні послуги» № 2671-VІІІ від 17
січня 2019 р., Наказом Міністерства соціальної політики від 13.11.2013р. №
760 «Про затвердження  державного  стандарту  соціальної  послуги догляду
вдома»,  Постановою Кабінету  Міністрів  України від  29 грудня  2009 року
№1417  «Деякі  питання  діяльності  територіальних  центрів  соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)»,  Положенням про вiддiлення
соціальної  допомоги  вдома,  Державним  стандартом  соціальної  послуги
догляду вдома та у зв’язку з відсутністю на даний час методики обчислення
середньомісячного  сукупного  доходу  громадян  похилого  віку  та  осіб  з
інвалідністю, яким надає соціальні послуги відділення соціальної допомоги
вдома, Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

     1.   Тимчасово  (до  отримання  установою  методики  обчислення
середньомісячного  сукупного  доходу  громадян  похилого  віку  та  осіб  з
інвалідністю) дозволити  обслуговування вiддiленням соціальної допомоги вдома
за рахунок бюджетних коштів:
Матющенко Антоніна Павлівна 13.11.1950 смт Чупахівка, вул. 8 Березня 2, кв.7
Ханін Сергій Іванович 17.07.1952 смт Чупахівка, вул. Новоселівська, 6 
Затовка Микита Іванович 12.07.1984 смт Чупахівка, вул. Ю. Бережного, 33
Куришко Тамара  Антонівна 01.02.1944 смт Чупахівка, вул. 8 Березня, 6
Борисенко Ніна Сергіївна 22.04.1936 с. Довжик, вул. Першотравнева,49
Борисенко Анатолій Іванович 19.01.1950 с. Довжик, вул. Першотравнева,49
    2.  Зобов’язати  начальника  відділу  соціального  захисту  населення
Чупахівської  селищної  ради  Світлану  Журавель  організувати  здійснення
обслуговування вказаних осіб у відділенні соціальної допомоги вдома.
     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку та інвестицій.



Селищний голова                                       Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                     П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка
Про  внесення  змін  до  рішення  двадцятої  сесії  сьомого  скликання
Чупахівської  селищної  ради  від  10.10.2019  «Про  внесення  змін  до
структури  апарату  управління  Чупахівської  селищної  ради  та
затвердження  структури   відділу  «Центр  надання  адміністративних
послуг» Чупахівської селищної ради 

Керуючись  статтею  26  Закону  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  на  виконання  вимог  статті  12  Закону  України  «  Про
адміністративні послуги » з урахуванням вимог Закону України « Про засади
державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності»,  та  з
метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав,
свобод і  законних інтересів  фізичних та  юридичних осіб  щодо отримання
адміністративних послуг на території Чупахівської ОТГ, селищна  рада
 В И Р І Ш И Л А:

 
1.  Внести  зміни  до  Положення  про  відділ  «Центр  надання

адміністративних  послуг»  Чупахівської селищної  ради, а саме:
   1)  розділ 3 доповнити галузевими повноваженнями:   
-  організація  оперативної  і  зручної  системи  надання  необхідних

громадянам та суб’єктам господарювання адміністративних послуг;
-  спрощення  процедури  отримання  адміністративних  послуг  і

поліпшення якості їх надання;
- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок

надання послуг у Центрі;
- державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

відповідно  до  закону,  тобто  офіційне  визнання  і  підтвердження  фактів
набуття,  змін або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень
таких  прав  шляхом  внесення  відповідних  записів  до  Державного  реєстру
речових прав на нерухоме майно];

- державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців,
тобто  офіційне  визнання  шляхом  засвідчення  факту  створення  або
припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця
фізичної  особи,  зміни  відомостей,  що  містяться  в  Єдиному  державному

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-209160094744734826__ftn1


реєстрі  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  –  підприємців  та  громадських
формувань  про  юридичну  та  фізичну  особу  –  підприємця,  а  також
проведення інших реєстраційних дій відповідно до закону;

-  реалізація  повноважень  з  питань  реєстрації  місця
проживання/перебування  фізичних  осіб,  зняття  з  реєстрації  місця
проживання/перебування  фізичних  осіб,  формування  та  ведення  реєстру
територіальної громади;

- організація надання суб'єктам господарювання документів дозвільного
характеру;

- проведення державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до
закону;

-  вчинення  відповідно  до  закону  нотаріальних  дій,  які  вчиняються
посадовими особами органів місцевого самоврядування у населених пунктах,
де немає нотаріусів[2];

- здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції
та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-
правових актів.

2. Зміни набирають чинності з моменту оприлюднення даного рішення. 
3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію   з

питань прав людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності, охорони
навколишнього середовища.

Селищний голова                                       Олександр КУЖЕЛЬ

 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-209160094744734826__ftn2


                                                                                                     П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про затвердження регламенту 
роботи відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради 

 

Керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в
Україні»,  на  виконання  вимог  стаття  12  Закону  України  «  Про
адміністративні послуги» з урахуванням вимог Закону України « Про засади
державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності»,  та  з
метою приведення до норм чинного законодавства з урахуванням положень
Постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 714Про внесення
змін до постанов Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 і
від 1 серпня 2013 р. № 588, селищна  рада В И Р І Ш И Л А: 

1.  Затвердити  Регламент  роботи  відділу  «Центр  надання
адміністративних  послуг»  Чупахівської селищної  ради.

2. Рішення 21 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної ради від
27.11.2019 року вважати таким, що втратило чинність

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію   з
питань прав людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності, охорони
навколишнього середовища.

Селищний  голова                                    Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                     П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Терещенко  Марії  Онисимівні  для  ведення
особистого селянського господарства 

        Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  статей  12,   118,  121,  125,  126
Земельного  кодексу  України,  розглянувши  заяву  громадянки  Терещенко
Марії Онисимівни, зареєстрованої за адресою: м. Охтирка вул. Перемоги, б.
11а  кв.  17,  про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства площею 1,8500 га, селищна рада ВИРІШИЛА:  

    1.  Затвердити громадянці Терещенко Марії Онисимівні, зареєстрованій за
адресою:  м. Охтирка вул. Перемоги, б. 11а кв. 17,  проект землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  в  с.  Оленинське  на
території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району,   Сумської
області, кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0098. 
     2. Передати у приватну власність громадянці Терещенко Марії Онисимівні
земельну ділянку площею - 1,8500 га для ведення особистого селянського
господарства  із  земель  сільськогосподарського  призначення  (в  тому  числі
угідді - рілля), кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0098
розташовану в межах с. Оленинське Охтирського району, Сумської області.
     3. Громадянці Терещенко Марії Онисимівні право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                      П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) у власність гр. Римарю Михайлу Івановичу для  будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

          Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статей   12,  118  ,  121,  125,  126
Земельного  кодексу  України,   розглянувши  заяву  громадянина  Римаря
Михайла Івановича, зареєстрованого за адресою: вул. Лесі Українки, 32, смт.
Чупахівка,  Охтирського  району,  Сумської  області,   про  затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  площею  0,0781  га,
кадастровий номер 5920355500:02:001:5235,  селищна рада ВИРІШИЛА:

          1.  Затвердити  громадянину  Римарю  Михайлу  Івановичу,
зареєстрованому  за  адресою:  вул.  Лесі  Українки,  32,  смт.  Чупахівка,
Охтирського  району,  Сумської  області,  технічну  документацію  із
землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в
натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  за адресою: вул. Лесі
Українки,  32  смт  Чупахівка,  Охтирського  району  Сумської  області
кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:02:001:5235.
          2. Передати громадянину  Римарю Михайлу Івановичу у приватну
власність  земельну  ділянку  площею  0,0781  га,  для  будівництва  і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибна ділянка),  кадастровий номер 5920355500:02:001:5235 із земель
житлової  та  громадської  забудови,  розташовану  за  адресою:  вул.  Лесі
Українки, 32 смт Чупахівка, Охтирського району Сумської області.

3.  Громадянину  Римарю  Михайлу  Івановичу  право  власності  на
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                      П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  у  власність  гр.  Римарю  Михайлу  Івановичу  для   ведення
особистого селянського господарства

       Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статей   12,  118  ,  121,  125,  126
Земельного  кодексу  України,   розглянувши  заяву  громадянина  Римаря
Михайла Івановича, зареєстрованого за адресою: вул. Лесі Українки, 32, смт.
Чупахівка,  Охтирського  району,  Сумської  області,  про  затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  для  ведення  особистого
селянського  господарства  площею  0,2124  га,  кадастровий  номер
5920355500:02:001:5236 , селищна рада ВИРІШИЛА:

      1. Затвердити громадянину Римарю Михайлу Івановичу, зареєстрованому
за  адресою:   вул.  Лесі  Українки,  32,  смт.  Чупахівка,  Охтирського району,
Сумської області , технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж земельної  ділянки в  натурі  (на місцевості) для ведення
особистого селянського господарства за адресою: вул. Лесі Українки, 32 смт
Чупахівка,  Охтирського  району  Сумської  області  кадастровий  номер
земельної ділянки 5920355500:02:001:5236.
     2.  Передати  громадянину   Римарю  Михайлу  Івановичу  у  приватну
власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства
площею  0,2124  га  із  земель  сільськогосподарського  призначення  (в  тому
числі  угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  5920355500:02:001:5236
розташовану за адресою: вул. Лесі Українки, 32  смт Чупахівка,  Охтирського
району Сумської області.

3.  Громадянину  Римарю  Михайлу  Івановичу  право  власності  на
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                      П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                   смт Чупахівка

Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) у власність гр. Троценко Тетяні Миколаївні для  будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

           Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статей  12,  118  ,  121,  125,  126
Земельного  кодексу  України,   розглянувши  заяву  громадянки  Троценко
Тетяни Миколаївни, зареєстрованої  за адресою: м. Охтирка вул. Р. Рапія, 11,
про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж земельної  ділянки в  натурі  (на  місцевості)  наданої  для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  площею 0,1219 га, селищна рада ВИРІШИЛА:

          1. Затвердити громадянці Троценко Тетяні Миколаївні, зареєстрованій
за  адресою:  м.  Охтирка  вул.  Р.  Рапія,11,  технічну  документацію  із
землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в
натурі (на місцевості) наданої для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (02.01)  за адресою: 
с.  Новопостроєне,  вул.  Польова,  17  Охтирського  району Сумської  області
кадастровий номер 5920385400:04:001:5133.
          2.  Передати  у  приватну  власність  громадянці  Троценко  Тетяні
Миколаївні  земельну  ділянку  площею  0,1219  га  для  будівництва  і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд   із
земель  житлової  та  громадської  забудови,  кадастровий  номер
5920385400:04:001:5133 розташовану за адресою: вул. Польова, 17    
с. Новопостроєне, Охтирського району Сумської області.

3.  Громадянці  Троценко  Тетяні  Миколаївні  право  власності  на
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                      П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  у  власність  гр.  Троценко Тетяні  Миколаївні  для   ведення
особистого селянського господарства

           Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статей   12,  118  ,  121,  125,  126
Земельного  кодексу  України,   розглянувши  заяву  громадянки  Троценко
Тетяни Миколаївни, зареєстрованої  за адресою: м. Охтирка вул. Р. Рапія, 11,
про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  наданої  для
ведення особистого селянського господарства  площею 0,3509 га,  селищна
рада  ВИРІШИЛА:

          1. Затвердити громадянці Троценко Тетяні Миколаївні, зареєстрованій
за  адресою:  м.  Охтирка  вул.  Р.  Рапія,11,  технічну  документацію  із
землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в
натурі  (на  місцевості)  наданої  для  ведення  особистого  селянського
господарства  (01.03)  за  адресою:  с.  Новопостроєне,  вул.  Польова  ,17
Охтирського  району  Сумської  області  кадастровий  номер
5920385400:04:001:5134.
          2.  Передати громадянці  Троценко Тетяні  Миколаївні  у приватну
власність  земельну  ділянку  площею  0,3509  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в
тому  числі  угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:04:001:5134 розташовану за адресою: вул. Польова , 17 
с. Новопостроєне, Охтирського району Сумської області.

3.  Громадянці  Троценко  Тетяні  Миколаївні  право  власності  на
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                      П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка
  
Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр. Рижкову Володимиру Григоровичу для ведення
особистого  селянського  господарства на  території  Чупахівської
селищної ради

         Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33  статей 12, 81,
118,  121,  125,  126    Земельного  кодексу  України,    розглянувши  заяву
громадянина Рижкова Володимира Григоровича, зареєстрованого за адресою:
смт. Чупахівка, вул. Ю. Бережного, 8, Охтирського району, Сумської області,
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,4000
га, селищна рада 
ВИРІШИЛА:  

1.  Затвердити  громадянину  Рижкову  Володимиру  Григоровичу,
зареєстрованому  за  адресою:  смт.  Чупахівка,  вул.  Ю.  Бережного,  8,
Охтирського району, Сумської області, проект землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  в   смт.  Чупахівка  на  території
Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району,  Сумської  області,
кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:02:001:5246. 
          2.  Передати  громадянину  Рижкову  Володимиру  Григоровичу  у
приватну  власність   земельну  ділянку  площею  -  0,4000  га  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (категорія  земель:  землі
сільськогосподарського призначення, в тому числі земельні угіддя – рілля)
кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:02:001:5246 розташовану в
межах смт Чупахівка Охтирського району, Сумської області.
          3.   Громадянину Рижкову Володимиру Григоровичу право власності на
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                    П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину – учаснику АТО  Душенко 
Ігорю Валерійовичу 

    Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»   статей  12,  116,  118,  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального
транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,  розглянувши
заяву Душенка  Ігоря  Валерійовича –  учасника  АТО,  зареєстрованого  за
адресою: вул. Шевченка, 62,  смт. Чупахівка, Охтирського району, Сумської
області,  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства,  орієнтовною площею  2,0000 га,  розташовану на
території Чупахівської селищної ради селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Надати  дозвіл Душенку  Ігорю  Валерійовичу –  учаснику  АТО,
зареєстрованому за адресою: вул. Шевченка, 62, смт. Чупахівка, Охтирського
району, Сумської області, на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 2,0000 га, із земель запасу
(категорія земель: землі сільськогосподарського призначення,  в тому числі
угіддя - сіножаті) кадастровий номер 5920355500:01:003:0025 розташовану за
межами  населених  пунктів  на  території   Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.

    2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                      П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Хижняк Анатолію  Олександровичу
для ведення особистого селянського господарства 

          Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»   статей  12,  116,  118,  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального
транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,  розглянувши
заяву Хижняка Анатолія Олександровича, зареєстрованого за адресою: вул.
Шевченка, 63,  смт. Чупахівка, Охтирського району, Сумської області, про
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1.   Надати дозвіл громадянину Хижняку Анатолію Олександровичу,
зареєстрованому за адресою: вул. Шевченка, 63,  смт Чупахівка, Охтирського
району,   Сумської  області,  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  орієнтовною площею
2,0000 га із земель запасу, розташовану в межах  с. Коновалик Охтирського
району Сумської області.
     
     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Малиш Денису Сергійовичу для ведення 
особистого селянського господарства

      Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33  статей 12, 81, 118,
121, 125, 126   Земельного кодексу України,   розглянувши заяву громадянина
Малиша Дениса Сергійовича, зареєстрованого за адресою: м. Запоріжжя, в/ч
Військобуд,  165,  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства  площею 2,0000 га.  за рахунок земель сільськогосподарського
призначення, селищна рада  ВИРІШИЛА:  

1.   Затвердити  громадянину Малиш Денису  Сергійовичу  – учаснику
АТО,  зареєстрованому  за  адресою:  м.  Запоріжжя,  в/ч  Військобуд,  165,
проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність   для
ведення  особистого  селянського  господарства  (01.03)  за  рахунок  земель
сільськогосподарського  призначення,  розташованої  в  межах с.  Оленинське
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки
5920355500:04:001:0101. 
          2. Передати громадянину Малиш Денису Сергійовичу у приватну
власність  земельну  ділянку  площею  2,0000  га,  для  ведення  особистого
селянського  господарства  із  земель  запасу(категорія  земель:  землі
сільськогосподарського  призначення,  в  тому  числі  угіддя  -  рілля)
кадастровий  номер  5920355500:04:001:0101,  розташовану  в  межах  с.
Оленинське, Охтирського району, Сумської області.
         3.  Громадянину  Малиш Денису  Сергійовичу  право  власності  на
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                    Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                  



                                                                                           П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр.  Боровенському Юрію Павловичу для ведення
особистого  селянського  господарства на  території  Чупахівської
селищної ради

      Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33  статей 12, 81, 118,
121, 125, 126   Земельного кодексу України,   розглянувши заяву громадянина
Боровенського Юрія Павловича, зареєстрованого за адресою: вул. Садова, 4,
смт.  Чупахівка,  Охтирського  району,  Сумської  області,  про  затвердження
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства  площею 1,8500  га,  селищна
рада ВИРІШИЛА:  

1.   Затвердити  громадянину   Боровенському  Юрію  Павловичу,
зареєстрованому  за  адресою:  вул.  Садова,  4,  смт.  Чупахівка,  Охтирського
району,  Сумської  області,  проект землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства (код
згідно КВЦПЗ 01.03) кадастровий номер 5920355500:01:002:0016 із  земель
запасу комунальної власності розташованої за межами населених пунктів на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області.
          2. Передати громадянину Боровенському Юрію Павловичу у приватну
власність  земельну  ділянку  площею   1,8500  га  для  ведення  особистого
селянського господарства кадастровий номер 5920355500:01:002:0016 (землі
сільськогосподарського призначення, в тому числі земельні угіддя - рілля)  із
земель  запасу  за  межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району, Сумської області.
         3. Громадянину Боровенському Юрію Павловичу право власності на
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

     Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ
                                                                                  

                            



                                                                                              П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр. Рахмаілу Олександру Михайловичу для ведення
особистого  селянського  господарства на  території  Чупахівської
селищної ради

         Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33  статей 12, 81,
118,  121,  125,  126    Земельного  кодексу  України,    розглянувши  заяву
громадянина   Рахмаіла  Олександра  Михайловича,  зареєстрованого  за
адресою:  вул.  Садова,  5,  смт.  Чупахівка,  Охтирського  району,  Сумської
області, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства
площею 2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.   Затвердити  громадянину   Рахмаілу  Олександру  Михайловичу,
зареєстрованому  за  адресою:  вул.  Садова,  5,  смт.  Чупахівка,  Охтирського
району,  Сумської  області,  проект землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства (код
згідно КВЦПЗ 01.03) кадастровий номер 5920355500:01:002:0017 із  земель
запасу комунальної власності розташованої за межами населених пунктів на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області,
площею – 2,0000 га. 
          2.  Передати  громадянину  Рахмаілу  Олександру  Михайловичу  у
приватну  власність  земельну  ділянку  площею   2,0000  га  для  ведення
особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер
5920355500:01:002:0017 (землі сільськогосподарського призначення, в тому
числі земельні угіддя - рілля)  із земель запасу за межами населених пунктів
на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району,  Сумської
області.
              3. Громадянину Рахмаілу Олександру Михайловичу право власності
на земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

     Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                     П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  у  власність  гр.  Шаповалову  Миколі  Андрійовичу  для
будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських
будівель і споруд

         Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33  статей 12, 81,
118,  121,  125,  126    Земельного  кодексу  України,    розглянувши  заяву
громадянина   Шаповалова  Миколи  Андрійовича,  зареєстрованого  за
адресою: вул. Будильська, 11, с. Оленинське Охтирського району Сумської
області,  про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у
власність  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,
господарських  будівель  і  споруд  площею  0,0825  га,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:
          1.  Затвердити  громадянину  Шаповалову  Миколі  Андрійовичу,
зареєстрованому за адресою: вул. Будильська, 11, с. Оленинське Охтирського
району  Сумської  області,  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у
власність  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,
господарських  будівель  і  споруд (02.01)   за  адресою:  с.  Оленинське,  вул.
Будильська,  11   Охтирського  району Сумської  області  кадастровий номер
5920355500:04:001:0099.
          2. Передати громадянину Шаповалову Миколі Андрійовичу у приватну
власність  земельну  ділянку  площею  0,0825  га  для  будівництва  і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибна ділянка) , кадастровий номер 5920355500:04:001:0099 із земель
житлової  та  громадської  забудови  за  адресою:  с.  Оленинське,  вул.
Будильська, 11  Охтирського району Сумської області.

3. Громадянину Шаповалову Миколі Андрійовичу право власності на
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
        

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                 П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

 Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  у  власність  гр.  Шаповалову  Миколі  Андрійовичу  для
ведення особистого селянського господарства

       Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33  статей 12, 81, 118,
121, 125, 126   Земельного кодексу України,   розглянувши заяву громадянина
Шаповалова  Миколи  Андрійовича,  зареєстрованого  за  адресою:  вул.
Будильська,  11,  с.  Оленинське  Охтирського  району  Сумської  області  про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для
ведення особистого селянського господарства  площею 0,2122 га,  селищна
рада  ВИРІШИЛА:

          1.  Затвердити  громадянину  Шаповалову  Миколі  Андрійовичу,
зареєстрованому за адресою: вул. Будильська, 11, с. Оленинське Охтирського
району  Сумської  області,  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  (01.03)  за
адресою: с. Оленинське, вул. Будильська, 11   Охтирського району Сумської
області кадастровий номер 5920355500:04:001:0100.
          2. Передати у приватну власність громадянину Шаповалову Миколі
Андрійовичу  земельну ділянку площею 0,2122 га для ведення особистого
селянського  господарства,  кадастровий  номер  5920355500:04:001:0100  із
земель  сільськогосподарського  призначення  розташовану  за  адресою:  с.
Оленинське, вул. Будильська, 11    Охтирського району Сумської області.

3. Громадянину Шаповалову Миколі Андрійовичу  право власності на
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                             смт Чупахівка

Про внесення змін у рішення 2 сесії 24 скликання Чупахівської селищної
ради  від  16.07.2002р.  «  Про  закріплення  земельних  ділянок  за
громадянами які користуються ними, для ведення особистого підсобного
господарства із земель запасу селищної ради на 2002 рік»

Відповідно  до   статті  12  Земельного  кодексу  України,  пункту  34
частини першої  статті  26  Закону України «Про місцеве  самоврядування в
Україні»,   врахувавши  рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,
житлово - комунального транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних
відносин,  розглянувши  заяви  громадян:  Довгопол  Ольги  Андріївни,
зареєстрованої  за  адресою  вул.  Шевченка,  24  смт  Чупахівка;   Ведяшової
Євдокії  Іванівни,  зареєстрованої  за  адресою  вул.  Шевченка,62,   смт.
Чупахівка;   Семегука  Володимира  Миколайовича,  зареєстрованого  за
адресою провул. Шкільний, смт Чупахівка,  Семегук Людмили Миколаївни
зареєстрованої   провул.  Шкільний  14  смт  Чупахівка;   Кубарь  Світлани
Іванівни,  зареєстрованої  за  адресою  вул.  Некрасова,20  смт  Чупахівка;
Каманіної Лідії Яківни зареєстрованої вул. Лебединська, 22/6 смт Чупахівка,
Каманіна Олексія Олександровича,  зареєстрованого вул. Лебединська ,22/6
смт  Чупахівка,  Джишкаріані  Валентини  Олексіївни,  зареєстрованої  вул.
Шевченка,  71,  смт  Чупахівка,  Макухи  Олександра  Петровича
зареєстрованого  вул.  Шевченка,19,  смт  Чупахівка,  Шульги  Юрія
Анатолійовича зареєстрованого вул. Садова,9 смт Чупахівка, Про внесення
змін  у  рішення  2  сесії  24скликання  Чупахівської  селищної  ради  від
16.07.2002р.  «Про  закріплення  земельних  ділянок  за  громадянами,  які
користуються  ними  для  ведення  особистого  підсобного  господарства  із
земель запасу селищної ради на 2002 рік», селищна рада   ВИРІШИЛА:

1. Внести  зміни  у  рішення  2  сесії  24скликання  Чупахівської
селищної  ради  від  16.07.2002р.  «Про  закріплення  земельних  ділянок  за
громадянами,  які  користуються  ними  для  ведення  особистого  підсобного
господарства із земель запасу селищної ради на 2002 рік», а саме: додаток
поле № 1 вважати таким, що втратив чинність в частині надання земельних
ділянок  для  розширення  особистого  підсобного  господарства  слідуючим
громадянам:                     



Довгопол Віктор  Акимович – 0,77 га, 
Ведяшова Євдокія Іванівна – 0,77 га, 
Каманін Олексій Олександрович – 0,77 га,
Тертична Парасковія Дем’янівна – 0,77 га,
Семегук  Володимир Миколайович – 0,77 га;
Гордієнко Микола Савич  – 0,77 га;
Макуха Олександр Петрович – 0,77 га;
Шульга Юрій Анатолійович – 0,77 га
Джишкаріані Валентина Олексіївна – 0,77 га
Кубарь Іван Степанович – 0,77 га.

2.  В іншій частині вищевказане рішення залишити без змін.
3.  Контроль за виконання рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                   Олександр  КУЖЕЛЬ



                                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр. Володіну Владиславу Олексійовичу для ведення
особистого селянського господарства

      Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125    Земельного  кодексу  України,
розглянувши  заяву  громадянина  Володіна  Владислава  Олексійовича,
зареєстрованого  за  адресою:  вул.  Лесі  Українки,  7  смт  Чупахівка,
Охтирського  району  Сумської  області  про  затвердження  проекту
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки у  власність  гр. Володіну
Владиславу Олексійовичу для ведення особистого селянського господарства,
площею 2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність  гр. Володіну Владиславу Олексійовичу для ведення особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  в  с.  Коновалик  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області,
кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:03:001:5015. 
          2. Передати у приватну власність громадянину Володіну Владиславу
Олексійовичу земельну ділянку площею 2,0000 га для ведення особистого
селянського  господарства,  (землі  сільськогосподарського  призначення,  в
тому  числі  земельні  угіддя  –  рілля)   розташовану  в  межах  с.  Коновалик
Охтирського району, Сумської області.
              3. Громадянину Володіну Владиславу Олексійовичу право власності
на земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про надання дозволу громадянину – учаснику АТО Хижняку Вячеславу
Олександровичу на   розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства

    Відповідно до  статей 12, 116, 118, 125  Земельного кодексу України,
статті 50 Закону України «Про землеустрій», статті 26, частини 1, статті 59
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та  рішення
постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального транспорту,
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву Хижняка
Вячеслава  Олександровича –  учасника  АТО,  зареєстрованого  за  адресою:
вул.  Герасима  Кондратьєва,  буд.165,  м.  Суми,  про  надання  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  орієнтовною
площею  2,0000  га,  розташовану  на  території  Чупахівської  селищної  ради
селищна рада ВИРІШИЛА:

          1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  у  власність громадянина Хижняка  Вячеслава  Олександровича-
учасника АТО, зареєстрованого за адресою: вул. Герасима Кондратьєва, 165,
м.  Суми ,  на земельну ділянку  площею 2,0000 га  для ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  запасу
Чупахівської  селищної  ради,  кадастровий  номер  5920355500:01:003:0026
розташованої  за  межами  населених  пунктів  на  території   Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.

          2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки у  власність  гр. Степанову Сергію Сергійовичу  для
ведення особистого селянського господарства 

             Відповідно до  статей 12, 116, 118, 121, 125  Земельного кодексу
України,  статті  50  Закону України  «Про  землеустрій»,  пункту  34 частини
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,  розглянувши
заяву Степанова  Сергія  Сергійовича, зареєстрованого  за  адресою:  вул.
Покровська,  42,  смт.  Чупахівка Охтирського району Сумської області,  про
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, орієнтовною площею 1,7000 га, розташовану в с. Коновалик на
території Чупахівської селищної ради, селищна рада  ВИРІШИЛА:
        
      1.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Степанову Сергію Сергійовичу,
зареєстрованому  за  адресою:  вул.  Покровська,  42   смт  Чупахівка
Охтирського району Сумської області, для ведення особистого селянського
господарства  (код згідно КВЦПЗ 01.03),  орієнтовною площею 1,7000 га із
земель запасу, розташовану в межах  с. Коновалик на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.
     
     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр. Буряк  Григорію  Івановичу  для
ведення особистого селянського господарства 

             Відповідно до  статей 12, 116, 118, 121, 125  Земельного кодексу
України,  статті  50  Закону України  «Про  землеустрій»,  пункту  34 частини
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,  розглянувши
заяву Буряка Григорія Івановича, зареєстрованого за адресою: вул. Заводська,
21,  смт.  Чупахівка  Охтирського  району  Сумської  області,  про  надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
орієнтовною площею 2,000 га, розташовану за межами населених пунктів на
території Чупахівської селищної ради, селищна рада  ВИРІШИЛА:
        
      1.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину Буряку  Григорію  Івановичу,
зареєстрованому за адресою: вул. Заводська, 21  смт Чупахівка Охтирського
району  Сумської  області,  орієнтовною  площею  2,0000  га  для  ведення
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), кадастровий
номер5920355500:01:003:0024  із  земель  запасу,  розташовану  за  межами
населених  пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського
району Сумської області.
     
     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

                                                       



                                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

       Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр. Невдачина Сергія Миколайовича для ведення
особистого  селянського  господарства на  території  Чупахівської
селищної ради

      Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125    Земельного  кодексу  України,
розглянувши  заяву  Невдачина  Сергія  Миколайовича,  зареєстрованого  за
адресою: вул. Покровська, 70, смт. Чупахівка  Охтирського  району  Сумської
області, про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
площею 1,7166 га, розташованої за межами населених пунктів на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА:  

1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність  гр.  Невдачину Сергію Миколайовичу для ведення особистого
селянського  господарства  (код згідно КВЦПЗ 01.03)  за  межами населених
пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району,
Сумської  області,  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5679. 
          2. Передати у приватну власність громадянину Невдачину Сергію
Миколайовичу земельну ділянку площею  1,7166 га  для ведення особистого
селянського господарства ,  із земель запасу (землі сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  земельні  угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер
5920385400:01:001:5679,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області.
              3. Громадянину Невдачину Сергію Миколайовичу право власності на
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                            П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Шпака  Сергія  Миколайовича  для  ведення
особистого селянського господарства 

      Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125    Земельного  кодексу  України,
розглянувши  заяву  гр. Шпака  Сергія  Миколайовича,  зареєстрованого  за
адресою:  вул.  Робоча,22  кв.  2,  с.  Соборне,  Охтирського  району  Сумської
області про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
розташованої  в  с.  Грінченкове  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність   гр. Шпаку  Сергію  Миколайовичу для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  в  с.  Грінченкове  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області,
кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:02:001:5232. 
          2.  Передати  у  приватну  власність  громадянину  Шпаку  Сергію
Миколайовичу земельну ділянку площею 1,0800 га, для ведення особистого
селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення, в тому
числі земельні угіддя – рілля), кадастровий номер 5920382000:02:001:5232,  в
межах с. Грінченкове на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району, Сумської області.
              3. Громадянину Шпаку Сергію Миколайовичу право власності на
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ    
                                                

     



                                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)

       Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування»,  статтями  12,  81,  125,  126  Земельного  кодексу
України, Закону України « Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних  ділянок  власникам  земельних  часток  (паїв),  розглянувши заяву
громадянина  Невдачина Дмитра Кузьмича, зареєстрованого за адресою: с.
Новопостроєне  Охтирського  району  Сумської  області, про  затвердження
технічної  документації  із  землеустрою   щодо  встановлення  (відновлення)
меж   земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  наданої  для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва  (01.01)  на  території
Лантратівської   сільської  ради  Охтирського  району  Сумської  області,
кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:01:001:0653,  селищна рада
ВИРІШИЛА: 

     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Невдачина
Дмитра  Кузьмича  1/3,  гр.Ткаченко  Ольги  Кузьмівни  1/3,   гр.  Невдачина
Миколи Кузьмича 1/3 наданої для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва   (01.01)  на  території   Лантратівської   сільської  ради
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки
5920385400:01:001:0653.
     2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 0,4837
гектара  (  угіддя  –  сіножаті),  кадастровий  номер  5920385400:01:001:0653
власникам  земельної  частки  (паю)  громадянину   Невдачину  Дмитру
Кузьмичу  1/3,  громадянці  Ткаченко  Ольги  Кузьмівни  1/3,   громадянину
Невдачина  Миколи  Кузьмича  1/3,  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва (код згідно КВЦПЗ 01.01) на території
Лантратівського  старостату   Чупахівської  селищної  ради  відповідно  до
технічної документації із землеустрою.
    3. Громадянину  Невдачину Дмитру Кузьмичу 1/3, громадянці Ткаченко
Ольги Кузьмівни 1/3,  громадянину Невдачина Миколи Кузьмича 1/3право



власності на земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

       Селищний голова                                          Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)

       Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування»,  статтями  12,  81,  125,  126  Земельного  кодексу
України, Закону України « Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних  ділянок  власникам  земельних  часток  (паїв),  розглянувши заяву
громадянина  Невдачина Дмитра Кузьмича, зареєстрованого за адресою: с.
Новопостроєне  Охтирського  району  Сумської  області, про  затвердження
технічної  документації  із  землеустрою   щодо  встановлення  (відновлення)
меж   земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  наданої  для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва  (01.01)  на  території
Лантратівської   сільської  ради  Охтирського  району  Сумської  області,
кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:01:001:0652,  селищна рада
ВИРІШИЛА: 
     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Невдачина
Дмитра  Кузьмича  1/3,  гр.Ткаченко  Ольги  Кузьмівни  1/3,   гр.  Невдачина
Миколи Кузьмича 1/3 наданої для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва   (01.01)  на  території   Лантратівської   сільської  ради
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки
5920385400:01:001:0652.
     2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 3,2303
гектара  (  угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  5920385400:01:001:0652
власникам  земельної  частки  (паю)  громадянину   Невдачину  Дмитру
Кузьмичу  1/3,  громадянці  Ткаченко  Ольги  Кузьмівни  1/3,   громадянину
Невдачина  Миколи  Кузьмича  1/3,  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва (код згідно КВЦПЗ 01.01) на території
Лантратівського  старостату   Чупахівської  селищної  ради  відповідно  до
технічної документації із землеустрою.
    3. Громадянину  Невдачину Дмитру Кузьмичу 1/3, громадянці Ткаченко
Ольги Кузьмівни 1/3,  громадянину Невдачина Миколи Кузьмича 1/3 право



власності на земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

       Селищний голова                                          Олександр КУЖЕЛЬ

   

 



                                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

   17.06.2020                 смт Чупахівка

Про надання згоди Головному
управлінню Держгеокадастру
у Сумській області щодо відведення
земельної ділянки у власність Леві С.М.

Відповідно  до  ст.  12,  ст.  116,  ст.  118,  ст.122  Земельного  Кодексу
України , розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 року 
№  60-р  «Питання  передачі  земельних  ділянок  сільськогосподарського
призначення  державної  власності  у  комунальну  власність  об’єднаних
територіальних  громад»,  розглянувши  лист  Головного  управління
Держгеокадастру  за  № 141/101-20  від  04.03.2020р «Про  надання  позиції»,
селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Надати  згоду  Головному  управлінню  Держгеокадастру  у  Сумській
області  на  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  Леві  Світлані  Миколаївні,
зареєстрованій за адресою: вул. Хліборобська,22, с. Оленинське Охтирського
району Сумської області, для ведення особистого селянського господарства,
орієнтовною  площею  1,0  га  за  рахунок  земель  сільськогосподарського
призначення на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про надання згоди Головному
управлінню Держгеокадастру
у Сумській області щодо відведення
земельної ділянки у власність 
Гречковському О.М. – учасника АТО

Відповідно  до  ст.  12,  ст.  116,  ст.  118,  ст.122  Земельного  Кодексу
України , розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 року 
№  60-р  «Питання  передачі  земельних  ділянок  сільськогосподарського
призначення  державної  власності  у  комунальну  власність  об’єднаних
територіальних  громад»,  розглянувши  лист  Головного  управління
Держгеокадастру  за  № 157/101-20  від  13.03.2020р «Про  надання  позиції»,
селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Надати  згоду  Головному  управлінню  Держгеокадастру  у  Сумській
області  на  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  Гречковському  Олексію
Миколайовичу  -  учаснику  АТО,  зареєстрованому  за  адресою:  вул.
Заозерна, 13 кв. 3,  смт. Чупахівка Охтирського району Сумської області,
для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею
2,0  га  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення  на
території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)

       Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування»,  статтями  12,  81,  125,  126  Земельного  кодексу
України, Закону України « Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних  ділянок  власникам  земельних  часток  (паїв),  розглянувши заяву
громадянина   Бабіна  Миколи Івановича,  зареєстрованого  за  адресою:  вул.
Київська,  101  кв.  51,  м.  Охтирка  Сумської  області, про  затвердження
технічної  документації  із  землеустрою   щодо  встановлення  (відновлення)
меж   земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  наданої  для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва  (01.01)  на  території
Чупахівської селищна ради Охтирського району Сумської області,  площею
3,8116 га,  селищна рада ВИРІШИЛА: 

     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення)  меж   земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  гр.  Бабін
Миколи  Івановича  наданої  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва  (01.01) на території  Чупахівської селищної ради Охтирського
району,  Сумської  області,  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920382000:01:004:5011.
     2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 3,8116
гектара  (  угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  5920382000:01:004:5011
власнику земельної частки (паю) громадянину  Бабіну Миколі Івановичу, для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код згідно КВЦПЗ
01.01) на території Лантратівського старостату  Чупахівської селищної ради
відповідно до технічної документації із землеустрою.
    3. Громадянину  Бабіну Миколі Івановичу право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                 П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)

       Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування»,  статтями  12,  81,  125,  126  Земельного  кодексу
України, Закону України « Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних  ділянок  власникам  земельних  часток  (паїв),  розглянувши заяву
громадянина   Бабіна  Миколи Івановича,  зареєстрованого  за  адресою:  вул.
Київська, 101 кв. 51, м. Охтирка, про затвердження технічної документації із
землеустрою  щодо встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки в
натурі (на місцевості) наданої для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва (01.01) на території  Лантратівської  сільської ради Охтирського
району Сумської області, площею 0,4417 га,  селищна рада ВИРІШИЛА: 

     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення)  меж   земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  гр.  Бабін
Миколи  Івановича  наданої  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва  (01.01) на території  Чупахівської селищна ради Охтирського
району  Сумської  області,  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920382000:01:004:5012.
     2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 0,4417
гектара  (  угіддя  –  сіножаті),  кадастровий  номер  5920382000:01:004:5012
власнику земельної частки (паю) громадянину  Бабіну Миколі Івановичу, для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код згідно КВЦПЗ
01.01), на території Лантратівського старостату  Чупахівської селищної ради
відповідно до технічної документації із землеустрою.
    3. Громадянину  Бабіну Миколі Івановичу право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

       Селищний голова                                          Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр. Гнилосир Владиславу Сергійовичу для ведення
особистого  селянського  господарства на  території  Чупахівської
селищної ради

      Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33  статей 12, 81, 118,
121, 125, 126   Земельного кодексу України,   розглянувши заяву громадянина
Гнилосир  Владислава  Сергійовича,  зареєстрованого  за  адресою:  вул.
Шкільна,  6,  с.  Оленинське,  Охтирського  району,  Сумської  області,  про
затвердження проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  (код  згідно
КВЦПЗ  01.03)  в  с.  Коновалик  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського  району  Сумської  області,  площею  2,00  га,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:  

1.   Затвердити  громадянину   Гнилосир  Владиславу  Сергійовичу–
учаснику АТО, зареєстрованому за адресою: вул. Шкільна, 6, с. Оленинське,,
Охтирського району, Сумської області, проект землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  в  с.  Коновалик  на  території
Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району,  Сумської  області
кадастровий номер 5920355500:03:001:5017. 
          2.  Передати  громадянину  Гнилосир  Владиславу  Сергійовичу  у
приватну  власність  земельну  ділянку  площею   2,0000  га  для  ведення
особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер
5920355500:03:001:5017 (землі сільськогосподарського призначення, в тому
числі  земельні  угіддя -  рілля)  )  в  с.  Коновалик на території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району, Сумської області.
              3. Громадянину Гнилосир Владиславу Сергійовичу право власності
на земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

     Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Парфілову  Сергію Михайловичу  для  ведення
особистого  селянського  господарства на  території  Чупахівської
селищної ради

      Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33  статей 12, 81, 118,
121, 125, 126   Земельного кодексу України,   розглянувши заяву громадянина
Парфілова  Сергія  Михайловича,  зареєстрованого  за  адресою:  провул.
Друкарський  9,  кв.  20   м.  Охтирка,  Сумської  області,  про  затвердження
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в с.
Оленинське  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області,площею 0,85 га, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.   Затвердити  громадянину   Парфілову  Сергію  Михайловичу,
зареєстрованому  за  адресою:  провул.  Друкарський  9,  кв.  20   м.  Охтирка,
Сумської області, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність   для  ведення  особистого  селянського  господарства  (код  згідно
КВЦПЗ  01.03)  в  с.  Оленинське  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського  району,  Сумської  області  кадастровий  номер
5920355500:04:001:0106. 
          2. Передати громадянину Парфілову Сергію Михайловичу у приватну
власність  земельну  ділянку  площею   0,8500  га  для  ведення  особистого
селянського господарства кадастровий номер 5920355500:04:001:0106 (землі
сільськогосподарського призначення,  в  тому числі  земельні угіддя - рілля)
с   в  с.  Оленинське  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського
району, Сумської області.
              3. Громадянину Парфілову Сергію Михайловичу право власності на
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

     Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Євтуховій  Тетяні  Іванівні  для  ведення
особистого  селянського  господарства на  території  Чупахівської
селищної ради

      Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33  статей 12, 81, 118,
121, 125, 126   Земельного кодексу України,   розглянувши заяву громадянки  
Євтухової Тетяни Іванівни, зареєстрованої за адресою: вул. Будильська, 38, с.
Оленинське,  Охтирського  району,  Сумської  області,  про  затвердження
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в с.
Коновалик  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області, площею 1,5850 га, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.  Затвердити громадянці  Євтуховій Тетяні Іванівні, зареєстрованій за
адресою: вул. Будильська, 38,  с. Оленинське, Охтирського району, Сумської
області, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
в с. Коновалик на території Чупахівської селищної ради Охтирського району,
Сумської області кадастровий номер 5920355500:03:001:5016. 
          2. Передати громадянці Євтуховій Тетяні Іванівні у приватну власність
земельну  ділянку  площею  1,5850  га  для  ведення  особистого  селянського
господарства  кадастровий  номер  5920355500:03:001:5016  (землі
сільськогосподарського призначення, в тому числі земельні угіддя - рілля)  )
в с. Коновалик на території Чупахівської селищної ради Охтирського району,
Сумської області.
              3. Громадянці Євтуховій Тетяні Іванівні право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

     Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Горбатенку  Олександру  Володимировичу  для
ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської
селищної ради

      Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33  статей 12, 81, 118,
121, 125, 126   Земельного кодексу України,   розглянувши заяву громадянина
Горбатенка Олександра Володимировича, зареєстрованого за адресою: вул.
Паркова, 38  кв. 9  м. Охтирка, Сумської області, про затвердження проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  в  с.
Оленинське  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області,площею 0,85 га, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.  Затвердити громадянину  Горбатенку Олександру Володимировичу,
зареєстрованому за адресою: вул. Паркова, 38  кв. 9, м. Охтирка,  Сумської
області, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
в  с.  Оленинське  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського
району, Сумської області кадастровий номер 5920355500:04:001:0107. 
          2. Передати громадянину Горбатенку Олександру Володимировичу у
приватну  власність  земельну  ділянку  площею   0,8500  га  для  ведення
особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер
5920355500:04:001:0107 (землі сільськогосподарського призначення, в тому
числі земельні угіддя - рілля)       с  в с. Оленинське на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району, Сумської області.
              3. Громадянину Горбатенку Олександру Володимировичу право
власності на земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                     Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Каращуку  Олексію Григоровичу  для  ведення
особистого  селянського  господарства на  території  Чупахівської
селищної ради

      Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33  статей 12, 81, 118,
121, 125, 126   Земельного кодексу України,   розглянувши заяву громадянина
Каращука  Олексія  Григоровича,  зареєстрованого  за  адресою:  вул.
Хліборобська, 54 с. Оленинське Охтирського району Сумської області, про
затвердження проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  (код  згідно
КВЦПЗ  01.03)  в  с.  Оленинське  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського  району  Сумської  області,площею  0,85  га,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:  

1.   Затвердити  громадянину   Каращуку  Олексію  Григоровичу,
зареєстрованому  за  адресою:  вул.  Хліборобська,  54  с.  Оленинське
Охтирського району Сумської області, проект землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  в  с.  Оленинське  на  території
Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району,  Сумської  області
кадастровий номер 5920355500:04:001:0102. 
          2. Передати громадянину Каращуку Олексію Григоровичу у приватну
власність  земельну  ділянку  площею   0,8500  га  для  ведення  особистого
селянського господарства кадастровий номер 5920355500:04:001:0102 (землі
сільськогосподарського призначення,  в  тому числі  земельні угіддя - рілля)
с   в  с.  Оленинське  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського
району, Сумської області.
              3. Громадянину Каращуку Олексію Григоровичу право власності на
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                         Олександр КУЖЕЛЬ



                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про поділ земельних ділянок 
комунальної власності

        Керуючись    статтями  ст.12,  79-1   Земельного  кодексу  України,
статтями 25, 56 Закону України «Про землеустрій», статті 26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування»,  врахувавши  заяву  Голови  СФГ
«Відродження»  Білковського  Бориса  Миколайовича,  заяви  громадян
селищна рада ВИРІШИЛА:  

1. Провести  поділ  земельних  ділянок  сільськогосподарського
призначення,  які  перебувають  в  землях  запасу  та  належать   на  праві
комунальної власності територіальній громаді в особі Чупахівської селищної
ради розташовану за  межами населених пунктів на території  Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області  без  змін  цільового
призначення, згідно додатку до рішення (додається).

2. Розробити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельних  ділянок   вказаних  у  п.1  даного  рішення,  згідно  додатку  до
рішення.

3. Розроблені  технічні  документації  із  землеустрою  щодо  поділу
земельних ділянок подати на розгляд , погодження та затвердження чергової
сесії, відповідно до ч. 12 ст. 186 Земельного кодексу України.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального  транспорту,  зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.  

 

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                         П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу
земельної   ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920382000:01:001:5137

       Керуючись   статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування»,
статтями   12,  79-1,  122,  126  Земельного  кодексу  України,  розглянувши
технічну  документацію  щодо  поділу  земельної  ділянки,   селищна  рада
ВИРІШИЛА:  

1.  Погодити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  (кадастровий  номер
5920382000:01:001:5137).

2.Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою   щодо  поділу
земельної  ділянки  (кадастровий  номер  5920382000:01:001:5137),  яка
перебуває  в  комунальній  власності  Чупахівської  селищної  ради  із  земель
запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність
або  користування  громадянам  чи  юридичним особам)  (код  згідно  КВЦПЗ
16.00) за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області.

3.Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які
сформувалися в результаті поділу, з кадастровими номерами:
5920382000:01:001:5162 ;  5920382000:01:001:5163;  5920382000:01:001:5164
відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень".

4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію з питань будівництва, житлово – комунального транспорту, зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.  

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 
земельної  ділянки комунальної власності кадастровий номер 
5920382000:01:001:5136

       Керуючись   статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування»,
статтями   12,  79-1,  122,  126  Земельного  кодексу  України,  розглянувши
технічну  документацію  щодо  поділу  земельної  ділянки,   селищна  рада
ВИРІШИЛА:  

1.  Погодити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  (кадастровий  номер
5920382000:01:001:5136).

2.Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою   щодо  поділу
земельної  ділянки  (кадастровий  номер  5920382000:01:001:5136),  яка
перебуває  в  комунальній  власності  Чупахівської  селищної  ради  із  земель
запасу (земельні ділянки кожної категорії земель , які не надані у власність
або  користування  громадянам  чи  юридичним особам)  (код  згідно  КВЦПЗ
16.00) за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області.

3.Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які
сформувалися в результаті поділу, з кадастровими номерами:
5920382000:01:001:5165 ;  5920382000:01:001:5166;  5920382000:01:001:5167
відповідно до Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень».

4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію з питань будівництва, житлово – комунального транспорту, зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.  

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки комунальної власності кадастровий  номер 
5920385400:01:001:5681

       Керуючись   статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування»,
статтями   12,  79-1,  122,  126  Земельного  кодексу  України,  розглянувши
технічну  документацію  щодо  поділу  земельної  ділянки,   селищна  рада
ВИРІШИЛА:  

1.  Погодити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  (кадастровий  номер
5920385400:01:001:5681).

2.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою   щодо  поділу
земельної  ділянки  (кадастровий  номер  5920385400:01:001:5681),  яка
перебуває  в  комунальній  власності  Чупахівської  селищної  ради  із  земель
запасу (земельні ділянки кожної категорії земель , які не надані у власність
або  користування  громадянам  чи  юридичним особам)  (код  згідно  КВЦПЗ
16.00) за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області.

3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які
сформувалися в результаті поділу, з кадастровими номерами:
5920385400:01:001:5772  ;   5920385400:01:001:5771   відповідно  до  Закону
України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень".

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію з питань будівництва, житлово – комунального транспорту, зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.  

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 
5920385400:01:001:5687

       Керуючись   статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування»,
статтями   12,  79-1,  122,  126  Земельного  кодексу  України,  розглянувши
технічну  документацію  щодо  поділу  земельної  ділянки,   селищна  рада
ВИРІШИЛА:  

1.  Погодити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  (кадастровий  номер
5920385400:01:001:5687).

2.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою   щодо  поділу
земельної  ділянки  (кадастровий  номер  5920385400:01:001:5687),  яка
перебуває  в  комунальній  власності  Чупахівської  селищної  ради  із  земель
запасу (земельні ділянки кожної категорії земель , які не надані у власність
або  користування  громадянам  чи  юридичним особам)  (код  згідно  КВЦПЗ
16.00) за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області.

3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які
сформувалися в результаті поділу, з кадастровими номерами:
5920385400:01:001:5769;   5920385400:01:001:5770   відповідно  до  Закону
України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень».

4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію з питань будівництва, житлово – комунального транспорту, зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.  

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Євтуховій  Людмилі  Григорівні  для  ведення
особистого  селянського  господарства на  території  Чупахівської
селищної ради

      Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33  статей 12, 81, 118,
121, 125, 126   Земельного кодексу України,   розглянувши заяву громадянки 
Євтухової Людмили Григорівни,  зареєстрованої за адресою: вул. Прогінна, 8
с.  Оленинське  Охтирського  району  Сумської  області,  про  затвердження
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в с.
Оленинське  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області, площею 0,85 га, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.   Затвердити  громадянці   Євтуховій  Людмилі  Григорівні,
зареєстрованій  за  адресою:  вул.  Прогінна,  8  с.  Оленинське  Охтирського
району  Сумської  області,  проект  землеустрою щодо  відведення  земельної
ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства (код
згідно  КВЦПЗ 01.03)  в  с.  Оленинське  на  території  Чупахівської  селищної
ради  Охтирського  району,  Сумської  області  кадастровий  номер
5920355500:04:001:0104. 
          2. Передати громадянці  Євтуховій Людмилі Григорівні у приватну
власність  земельну  ділянку  площею   0,8500  га  для  ведення  особистого
селянського господарства кадастровий номер 5920355500:04:001:0104 (землі
сільськогосподарського призначення,  в  тому числі  земельні угіддя - рілля)
с   в  с.  Оленинське  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського
району, Сумської області.
              3. громадянці  Євтуховій Людмилі Григорівні право власності на
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                      Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Яризьку  Миколі  Миколайовичу  для  ведення
особистого селянського господарства 

      Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125    Земельного  кодексу  України,
розглянувши   заяву  громадянина  Яризька  Миколи  Миколайовича  про
затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої  за
межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського  району  Сумської  області,  площею  1,8551га,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:  

1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність   гр. Яризьку  Миколі  Миколайовичу для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код згідно КВЦПЗ 01.03)  за  межами населених
пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району,
Сумської області, кадастровий номер - 5920355500:01:003:0023. 
          2. Передати у власність громадянину Яризьку Миколі Миколайовичу
земельну  ділянку  площею  -1,8551  га  (землі  сільськогосподарського
призначення,  в  тому числі  земельні  угіддя  –  сіножаті)  кадастровий номер
5920355500:01:003:0023 для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу на території Чупахівської селищної ради Охтирського району,
Сумської області.
              3. Громадянину Яризьку Миколі Миколайовичу право власності на
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Кузьменко  Аллі  Григорівни  для  ведення
особистого селянського господарства 

      Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125    Земельного  кодексу  України,
розглянувши   заяву  громадянки  Кузьменко  Алли  Григорівни про
затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої  за
межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського  району  Сумської  області,  площею  1,70  га,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:  

1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність   гр. Кузьменко  Аллі  Григорівни для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код згідно КВЦПЗ 01.03)  за  межами населених
пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району,
Сумської області, кадастровий номер - 5920355500:04:001:0103. 
          2.  Передати  у  власність  громадянці  Кузьменко Аллі  Григорівні
земельну  ділянку  площею  -1,70  га  (землі  сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  земельні  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920355500:04:001:0103 для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу на території Чупахівської селищної ради Охтирського району,
Сумської області.
              3.  Громадянці Кузьменко Аллі Григорівні право власності  на
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020        смт Чупахівка

Про надання згоди Головному
управлінню Держгеокадастру
у Сумській області щодо відведення
земельної ділянки у власність 
Білковській М.С.

Відповідно  до  ст.  12,  ст.  116,  ст.  118,  ст.122  Земельного  Кодексу
України , розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 року 
№  60-р  «Питання  передачі  земельних  ділянок  сільськогосподарського
призначення  державної  власності  у  комунальну  власність  об’єднаних
територіальних  громад»,  розглянувши  лист  Головного  управління
Держгеокадастру  за  № 248/101-20  від  27.05.2020р «Про  надання  позиції»,
селищна рада ВИРІШИЛА :

1. Надати  згоду  Головному  управлінню  Держгеокадастру  у  Сумській
області  на  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки у  власність  Білковській Маргариті  Сергіївні,
зареєстрованій  за  адресою:  провул.  Друкарський,  9  кв.  20,   м.  Охтирка
Сумської  області,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
орієнтовною  площею  2,0  га  за  рахунок  земель  сільськогосподарського
призначення на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про надання згоди Головному
управлінню Держгеокадастру
у Сумській області щодо відведення
земельної ділянки у власність 
Єременку І.І.

Відповідно  до  ст.  12,  ст.  116,  ст.  118,  ст.122  Земельного  Кодексу
України , розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 року 
№  60-р  «Питання  передачі  земельних  ділянок  сільськогосподарського
призначення  державної  власності  у  комунальну  власність  об’єднаних
територіальних  громад»,  розглянувши  лист  Головного  управління
Держгеокадастру  за  № 192/101-20  від  08.04.2020р «Про  надання  позиції»,
селищна рада ВИРІШИЛА :

1. Надати  згоду  Головному  управлінню  Держгеокадастру  у  Сумській
області  на  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  Єременку  Ігорю  Івановичу  для
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0 га за
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Білковській Олені Володимирівні для
ведення особистого селянського господарства 

             Відповідно до  статей 12, 116, 118, 121, 125  Земельного кодексу
України,  статті  50  Закону України  «Про  землеустрій»,  пункту  34 частини
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,  розглянувши
рішенняСумського  окружного  адміністративного  суду  від  10.02.2020  року
(справа № 480/4971/19),  про зобов’язання  прийняття  рішення про надання
дозволу  гр.  Білковській  Олені  Володимирівні  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого  селянського  господарства,  орієнтовною  площею  2,000  га,
розташовану  за  межами  с.  Лантратівка  на  території  Чупахівської  ОТГ,
селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Білковській Олені Володимирівні,
яка  зареєстрована  за  адресою:  пров.  Дачний,  5,  кв.  7   м.  Охтирка,
Охтирського району Сумської області, для ведення особистого селянського
господарства  (код згідно КВЦПЗ 01.03),  орієнтовною площею 2,0000 га із
земель  запасу,  розташовану  за  межами  с.  Лантратівка  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
     
     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр. Римар Вікторії Валеріївні для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради

Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33  статей 12, 81,
118,  121,  125,  126  Земельного  кодексу  України,  розглянувши  заяву
громадянки  Римар Вікторії Валеріївни,  зареєстрованої за адресою: м. Київ
Деснянський  район вул.  Закревського  Миколи,  буд.  63,  про  затвердження
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в с.
Оленинське  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області, площею 0,50 га, селищна рада  ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити громадянці  Римар Вікторії Валеріївні, зареєстрованій
за адресою: м. Київ Деснянський район вул. Закревського Миколи, буд. 63,
проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність   для
ведення особистого селянського господарства  (код згідно КВЦПЗ 01.03)  в
с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради Охтирського району,
Сумської області кадастровий номер 5920355500:04:001:0105. 
          2.   Передати  громадянці   Римар Вікторії  Валеріївні  у  приватну
власність  земельну  ділянку  площею   0,5000  га  для  ведення  особистого
селянського господарства кадастровий номер 5920355500:04:001:0105 (землі
сільськогосподарського призначення,  в  тому числі  земельні угіддя - рілля)
с   в  с.  Оленинське  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського
району, Сумської області.
           3.   Громадянці  Римар Вікторії Валеріївні право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                 Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про затвердження проектно-кошторисної  документації:  «  Капітальний
ремонт  амбулаторії  Комунального  некомерційного  підприємства
« Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної
ради»  за  адресою:  Сумська  обл.,  Охтирський  р-н,  смт  Чупахівка,
вул.Воздвиженська, б.23

     Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  та  з  метою  виконання  програми  економічного  і  соціального
розвитку  Чупахівської  об’єднаної  територіальної  громади  на  2019  рік  та
наступні  2020-2021  програмні  роки,   розглянувши  проектно-кошторисну
документацію:  «  Капітальний  ремонт  амбулаторії  Комунального
некомерційного  підприємства  «  Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги»  Чупахівської  селищної  ради»  за  адресою:  Сумська  обл.,
Охтирський  р-н,  смт  Чупахівка,  вул.Воздвиженська,  б.23,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

        1. Затвердити проектно-кошторисну документацію на  « Капітальний
ремонт  амбулаторії  Комунального  некомерційного  підприємства  «  Центр
первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чупахівської  селищної  ради»  за
адресою: Сумська обл., Охтирський р-н, смт Чупахівка, вул.Воздвиженська,
б.23 загальною кошторисною вартістю 712,000 тис. грн. (сімсот  дванадцять
тисяч гривень 00 коп.).

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  на  постійну  комісію  з  питань  планування,  фінансів,  бюджету,
соціально-економічного розвитку та інвестицій.

Селищний голова                          Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                          П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про виділення приміщення 
для ведення приватної 
адвокатської діяльності на 
території Чупахівської 
селищної ради

    Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 29, статтею 46 Закону України
«  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Законом  України  «  Про
адвокатуру»,   розглянувши  заяву  Віктора  Стеценка  про  виділення
приміщення  для  ведення  приватної  адвокатської  діяльності  на  території
Чупахівської селищної ради, Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Виділити  Віктору  Стеценку  приміщення  для  ведення  приватної
адвокатської  діяльності  на  території  Чупахівської  селищної  ради  за
адресою  :  вул.  Воздвиженська  б.1,  смт  Чупахвка,  Охтирського  р-ну,
Сумської обл.

2. Підготувати необхідну документацію для передачі в оренду приміщення
для ведення приватної адвокатської діяльності на території Чупахівської
селищної  ради  за  адресою  :  вул.  Воздвиженська  б.1,  смт  Чупахвка,
Охтирського р-ну, Сумської обл.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань  планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного
розвитку та інвестицій.

Селищний голова                          Олександр КУЖЕЛЬ


