
 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

Сьома сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

27.04.2021                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про внесення змін до рішення  

п’ятої сесії восьмого скликання  

Чупахівської селищної ради  

від 28.12.2020 року «Про бюджет  

Чупахівської селищної територіальної  

громади на 2021 рік» 

 

Відповідно до статті 22, статті 89, статті 97, статті 108 Бюджетного 

кодексу України, пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рішення 5 сесії 8 скликання 

Сумської обласної ради «Про обласний бюджет Сумської області на 2021 

рік» в частині розподілу міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам, з 

метою ефективного та раціонального використання коштів, клопотання 

Чупахівської селищної ради, відділу освіти молоді та спорту, відділу 

соціального захисту населення, фінансового відділу, селищна рада 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Внести до рішення Чупахівської селищної ради від 28.12.2020 року 

«Про бюджет Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік» 

наступні зміни:  

1.1 Збільшити обсяг доходів загального фонду селищного бюджету на 

2021 рік за кодом класифікації доходів бюджету 41055000 «Субвенція з 

місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету» на суму 107 700,00 гривень. 

1.2 Збільшити обсяг бюджетних призначень у частині видатків 

споживання головному розпоряднику коштів загального фонду – 

Чупахівської селищної ради за кодом програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів КПКВКМБ 0112144 «Централізовані 

заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» для 

відшкодування вартості лікарських засобів на лікування хворих на цукровий 

діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином. 

1.3 Зменшити обсяг доходів загального фонду селищного бюджету на 

2021 рік за кодом класифікації доходів бюджету 41053900 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» на суму 66 612,00 гривень; 

1.4 Зменшити обсяг бюджетних призначень у частині видатків 

споживання головному розпоряднику коштів загального фонду – відділу 



 

соціального захисту населення Чупахівської селищної ради за кодом 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

КПКВКМБ 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на суму 13 600,00 

гривень; 

1.5 Зменшити обсяг бюджетних призначень у частині видатків 

споживання головному розпоряднику коштів загального фонду – відділу 

соціального захисту населення Чупахівської селищної ради за кодом 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

КПКВКМБ 0813171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на 

бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на 

транспортне обслуговування» на суму 2 012,00 гривень; 

1.6 Зменшити обсяг бюджетних призначень у частині видатків 

споживання головному розпоряднику коштів загального фонду – відділу 

соціального захисту населення Чупахівської селищної ради за кодом 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» на загальну суму 51 000,00 гривень у тому числі: забезпечення 

твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) – 48 000,00 гривень; 

забезпечення відшкодування за встановлення пам'ятників та облаштування 

місць поховання загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції 

(операції об’єднаних сил) – 3 000 гривень. 

1.7 Збільшити обсяг доходів спеціального фонду селищного бюджету 

на 2021 рік за кодом класифікації доходів бюджету 33010100 «Кошти від 

продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 

які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» в сумі 120 000,00 

гривень. 

1.8 Збільшити обсяг бюджетних призначень у частині видатків 

споживання головному розпоряднику коштів спеціального фонду – 

Чупахівської селищної ради за кодом програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів КПКВКМБ 0117322 «Будівництво¹ 

медичних установ та закладів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об'єктів» в сумі 50 000,00 грн. 

1.9 Збільшити обсяг бюджетних призначень у частині видатків 

споживання головному розпоряднику коштів спеціального фонду – Відділ 

освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради за кодом програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВКМБ 

0117321 «Будівництво¹ освітніх установ та закладів» КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 70 000,00 грн. 

1.10 Перерозподілити раніше заплановані видатки: 

З КПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» в сумі 10 000,00 гривень на КПКВКМБ 0611021 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата». 

З КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 



 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 430 800,00 гривень:  

на КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 90 000,00 гривень, КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» в сумі 19 800,00 гривень, КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 38 000,00 гривень, 

на КПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» в сумі 50 000,00 гривень,  

на КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 3 000,00 гривень, 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 10 000,00 гривень, 

на КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 5 000,00 

гривень, КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» в сумі 45 000,00 гривень 

на КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» КЕКВ КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 

105 000,00 гривень, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 

65 000,00 гривень.  

З КПКВКМБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергії» в сумі 200,00 гривень на КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг». 

З КПКВКМБ 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» з КЕКВ 2730 

«Інші виплати населенню» в сумі 5 000,00 гривень на КЕКВ 2610 «Субсидії 

та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)». 

З КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 

20 000,00 гривень на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар». 

З КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 

2610 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» 

32 000,00 гривень  

на КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» в сумі 21 000,00 гривень, КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» в сумі 4 000,00 гривень, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» в сумі 4 000,00 гривень, КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» в сумі 1 000,00 гривень, КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергії» в сумі 400,00 гривень, 

на КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 1 600,00 гривень. 



 

2. КНП «ЦПМСД» Чупахівської селищної ради внести зміни до 

Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного 

підпритємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської 

селищної ради на 2021 рік 

3. КНП «ЦПМСД» Чупахівської селищної ради внести зміни до 

Програми «Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет 

жителів Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік». 

4. Чупахівській селищній раді внести зміни до мережі розпорядників 

бюджетних коштів по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою 

населених пунктів». Визначити КП «Добробут» одержувачем бюджетних 

коштів на 2021 рік за видатками головного розпорядника Чупахівської 

селищної ради по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» на виконання Програми з благоустрою населених 

пунктів Чупахівської селищної ради на весняно-літній період 2021 року. 

5. Чупахівській селищній раді відкрити мережу розпорядників 

бюджетних коштів по КПКВКМБ 0117322 «Будівництво¹ медичних установ 

та закладів». 

6. Відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради 

відкрити мережу розпорядників бюджетних коштів по КПКВКМБ 

0117321«Будівництво¹ освітніх установ та закладів». 

7. Внести зміни до додатку 7 «Розподіл витрат бюджету Чупахівської 

селищної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних 

програм у 2021 році» рішення п’ятої сесії восьмого скликання Чупахівської 

селищної ради «Про бюджет Чупахівської селищної територіальної громади 

на 2021 рік» та викласти його у новій редакції.  

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

Сьома сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

     27.04.2021                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про затвердження рішень виконавчого  

комітету, прийнятих в міжсесійний період 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію селищного голови Кужеля 

Олександра Володимировича про затвердження рішень виконавчого комітету 

Чупахівської селищної ради, прийнятих в міжсесійний період та керуючись 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити рішення виконавчого комітету, прийняті в 

міжсесійний період, а саме: 

- №19 від 25.03.2021 року «Про внесення змін до рішення п’ятої сесії 

восьмого скликання Чупахівської селищної ради від 28.12.2020 року «Про 

бюджет Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік»; 

- №29 від 26.04.2021 року «Про затвердження річного звіту про 

виконання бюджету Довжицької сільської ради за 2020 рік», що додається; 

- №30 від 26.04.2021 року «Про затвердження річного звіту про 

виконання бюджету Олешнянської сільської ради за 2020 рік», що додається; 

- №31 від 26.04.2021 року «Про затвердження звіту про виконання 

бюджету Чупахівської селищної територіальної громади за 1 квартал 2021 

року», що додається; 

- № 32 від 26.04.2021 року «Про Бюджетний регламент проходження 

бюджетного процесу бюджету Чупахівської селищної територіальної 

громади», що додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного 

розвитку  та інвестицій. 

 

Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

Сьома сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

     27.04.2021                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про внесення змін до текстової  

частини та додатків рішення п’ятої  

сесії восьмого скликання Чупахівської  

селищної ради від 28.12.2020 року  

«Про бюджет Чупахівської селищної  

територіальної громади на 2021 рік» 

 

Відповідно статті 77, статті 115 Бюджетного кодексу України, пункту 

23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи лист Департаменту фінансів Сумської обласної державної 

адміністрації №03/1-21/44 від 31.03 2021 року ««Про наслідки перевірки 

рішення Чупахівської селищної ради від 28.12.2020 року «Про бюджет 

Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік», селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести до текстової частини та додатків рішення Чупахівської 

селищної ради від 28.12.2020 року «Про бюджет Чупахівської селищної 

територіальної громади на 2021 рік» наступні зміни:  

1.1 У текстовій частині рішення код бюджету 18523000000 змінити 

відповідно Довідника місцевих бюджетів, затвердженому наказом 

Міністерства фінансів України від 28.12.2009 року №1539 (у редакції 

Міністерства фінансів України від 10.12.2020 року №756) на код бюжету 

18528000000. 

1.2 У пункті 1 текстової частини рішення посилання на додаток 3 до 

рішення змінити на додаток 2, додати його до складу рішення п'ятої сесії 

восьмого скликання Чупахівської селищної ради від 28.12.2020 року «Про 

бюджет Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік» та  пункт 

1 викласти в новій редакції, а саме: 

«1. Визначити на 2021 рік: 

доходи бюджету Чупахівської селищної територіальної громади у сумі 

37 751 289 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету –                 

37 318 620 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 432 669 гривень 

згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки бюджету Чупахівської селищної територіальної громади у 

сумі 37 751 289 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 

37 318 620 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 432 669 

гривень; 



 

профіцит за загальним фондом бюджету у сумі 0 гривень згідно з 

додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету у сумі 0 гривень згідно з 

додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Чупахівської 

селищної територіальної громади у розмірі 120 000 гривень, що становить 

0,32 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.» 

(Додаток 2 додається). 

1.3 Пункти 14-17 привести у відповідність до Типової форми рішення 

про місцевий бюджет затвердженої Наказом Міністерства фінансів України 

від 03.08.2018 року №668 та викласти в новій редакції, а саме: 

«14. Здійснювати з 01 січня 2021 року з бюджету Чупахівської 

селищної територіальної громади видатки на забезпечення діяльності 

бюджетних установ,закладів відповідно до розмежування видатків між 

бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, згідно з додатком 8 

до цього рішення. 

15. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року. 

16. Додатки 1, 3, 5, 7, 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

17. Виконавчому комітету Чупахівської селищної ради забезпечити 

оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття 

відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України на 

офіційному сайті Чупахівської селищної ради https://chupah-rada.gov.ua/ та в 

місцевій газеті «Громада плюс». 

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально – 

економічного розвитку та інвестицій відповідно до частини 1 статті 114 

Бюджетного кодексу України.» (Додаток 8 додається). 

1.4 У Додатку 1 до рішення Чупахівської селищної ради від 28.12.2020 

року «Про бюджет Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 

рік» привести назви кодів доходів 13030000, 13030100, 180000000 у 

відповідність до класифікації доходів бюджету, затвердженій наказом 

Міністерства фінансів України від 14.01.2011 року №11 (зі змінами на 

01.01.2021 року, зазначити код бюжету та викласти в новій редакції. 

(Додаток 1 додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://chupah-rada.gov.ua/


 

 

  

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

Сьома сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

     27.04.2021                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про затвердження плану заходів  

щодо ефективного та раціонального  

використання бюджетних коштів  

 

На підставі Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 23 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016р. № 710 «Про 

ефективне використання державних коштів», заслухавши інформацію 

начальника фінансового відділу Анни Касьяненко про план заходів щодо 

ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити план заходів щодо ефективного та раціонального 

використання бюджетних коштів ( додається).  

2. Посадовим особам селищної ради, головним розпорядникам коштів, 

керівникам установ комунальної власності забезпечити безумовне виконання 

заходів.   

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ 

  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Додаток до рішення  

сьомої сесії восьмого скликання 

Чупахівської селищної ради  

від 27.04.2021 року 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів 

 

№ 

з/п 

Назва Заходу Термін 

виконан

ня 

Відповідальні 

виконавці 

1 Встановлення та здійснення нарахування 

підвищень до посадових окладів (ставок), 

надбавок, винагород, премій, інших 

заохочувальних виплат працівникам проводити 

виключно в межах фонду оплати праці, 

затвердженого в загальному фонді бюджету, з 

урахуванням обґрунтованого та економного 

використання коштів на оплату праці. 

Протягом 

2021 року 

 Головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

структурних 

підрозділів, 

комунальних 

закладів та установ 

Чупахівської 

селищної ради 

2  Розроблення та затвердження щороку планів 

заходів з енергозбереження із забезпеченням 

зменшення витрат на оплату комунальних послуг 

та енергоносіїв. 

Протягом 

2021 року 

Керівники 

структурних 

підрозділів, 

комунальних 

закладів та установ 

Чупа-хівської 

селищної ради 

3 Внесення змін до цільових програм відпо-відно 

до реальних можливостей селищного бюджету.  

Протягом 

2021 року 

Керівники 

структурних 

підрозділів, 

комунальних 

закладів та установ 

Чупахівської 

селищної ради 

4 Забезпечення вирішення питання щодо 

бюджетної заборгованості: 

- недопущення виникнення кредиторської 

заборгованості по видатках сільського бюджету; 

- недопущення виникнення дебіторської 

заборгованості по доходах; 

- здійснення взяття зобов’язань за спеціальним 

фондом бюджету виключно в межах відповідних 

надходжень. 

Протягом 

2021 року 

Фінансовий відділ 

Чупахівської 

селищної ради 

5 Забезпечення мінімізації витрат на проведення 

заходів з відзначення пам’ятних та історичних 

дат (крім заходів, пов’язаних з відзначенням Дня 

Конституції України, Дня Незалежності України, 

Дня Перемоги,  Дня захисника України, Дня 

селища, Нового року та Різдва, 8 Березня, свята 

Івана Купала). 

Протягом 

2021 року 

Відділ культури і 

туризму; 

головний бухгалтер 

Чупахівської 

селищної ради 

6 Здійснення управління бюджетними коштами в 

межах встановлених бюджетних повноважень із 

забезпеченням ефективного та раціонального 

використання бюджетних коштів, належної 

організації та координації роботи розпорядників 

Протягом 

2021 року 

Фінансовий відділ 

Чупахівської 

селищної ради 



 

бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів 

бюджетних коштів. 

7  Забезпечення внутрішнього контролю за пов-

нотою надходжень, взяттям бюджетних зобо-

в’язань розпорядниками бюджетних коштів 

нижчого рівня та одержувачами бюджетних 

коштів і витрачанням ними бюджетних коштів. 

Протягом 

2021 року 

Фінансовий відділ 

Чупахівської 

селищної ради 

8. Зменшення обсягу фінансової підтримки не 

бюджетних організацій, комунальних 

підприємств за рахунок бюджетних коштів 

 

Протягом 

2021 року 

Чупахівська селищна 

рада 

9. Оперативне використання коштів субвенцій з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

відповідно до затверджених порядків  

 

Протягом 

2021 року 

Фінансовий відділ 

Чупахівської 

селищної ради 

 

                                         

Секретар селищної ради                                                          Микола МАСЛЮК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

Сьома сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

     27.04.2021                                                                                          смт Чупахівка 

 

      Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення 

обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про 

розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в 

Україні», керуючись частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. На виконання підпункту 2 пункту 1.3 Протоколу №5 чергового 

засідання Сумської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій Сумської обласної державної адміністрації від 

02.04.2021 року, допомогу застрахованим особам на період здійснення 

обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, надати у разі перевиконання 

дохідної частини бюджету за 1 півріччя 2021 року. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

Сьома сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

27.04.2021                                                                                           смт Чупахівка 

Про затвердження оновленого переліку 

 адміністративних послуг,   що надаються  

через відділ "Центр надання адміністративних послуг» 

Чупахівської селищної ради 

            Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  «Про адміністративні послуги», з метою актуалізації  переліку 

адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради, що наблизять 

впровадження моделі “життєвих ситуацій” до людей з використанням усіх 

інформаційних сервісів, приведення  найменування та змісту 

адміністративних послуг  у відповідність до норм чинного законодавства, 

доповнення  переліку  новими адміністративними послугами і  вилучення 

адміністративних послуг ,  які немає фактичної можливості надавати та які не 

відповідають нормам чинного законодавства, заслухавши інформацію 

начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

Чупахівської селищної  ради Лідії Кузьменко, селищна рада ВИРІШИЛА:                       

1.Затвердити оновлений перелік адміністративних послуг, які надаються 

через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Чупахівської 

селищної ради, додається. 

2.Затвердити інформаційні та технологічні картки   адміністративних послуг, 

суб’єктом  надання яких є Чупахівська селищна рада та її виконавчі органи, 

додаються. 

3.Погодити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, 

суб’єктом надання є ЦОВВ.  

4. Рішення  24 сесії 7  скликання Чупахівської селищної  ради від                         

28.01.2020 року «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що 

надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

Чупахівської селищної ради»,  рішення  31 сесії 7 скликання    Чупахівської 

селищної  ради від 21.09.2020 року  «Про внесення змін до рішення  24 сесії              

7  скликання Чупахівської селищної  ради від  28.01.2020 року  «Про 

затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через відділ 

«Центр надання адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради»  

вважати такими, що втратили чинність. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

прав людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності, охорони 

навколишнього середовища.  

 

Селищний голова                                              Олександр КУЖЕЛЬ 



 

 

 

 

 

                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

Сьома   сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

27.04.2021                                                                                      смт   Чупахівка 

 

Про передачу майна з балансу Комунального закладу Чупахівський 

заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко-1»  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області на баланс 

Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської 

селищної ради  

 

  Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши клопотання завідуючої 

Комунального закладу Чупахівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Сонечко-1» Чупахівської селищної ради Валентини Нагорної, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Передати безоплатно майно комунальної власності з балансу   

Комунального закладу Чупахівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Сонечко-1»  Чупахівської селищної ради  на баланс Чупахівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради, згідно 

додатку 1 

2.Головному бухгалтеру КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) Чупахівської 

селищної ради та головному бухгалтеру Чупахівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради забезпечити оформлення 

відповідних документів та внести відповідні зміни до реєстру 

бухгалтерського обліку закладів освіти. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій. 

 

Селищний голова                                                        Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 
                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

              



 

                                                                                                                        

                                                                                                                                    Додаток 1 

 

 

 

Перелік майна комунальної власності, що передається  безоплатно   з 

балансу   Комунального закладу Чупахівський заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) «Сонечко-1»  Чупахівської селищної ради  на баланс 

Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської 

селищної ради 

 

 

№ 

з/п 

Назва Одиниця 

виміру 

Кількість  Ціна  Сума  

1 Труба  ф 220/280 шт 6 1122,00 6732,00 

2 Хомут обжимний   

ф 220/280 

шт 5 160,00 800,00 

3 Хомут посилений   

ф 220/280 

шт 2 85,00 170,00 

 

4 Конус термо      

ф 220/280 

шт 1 600,00 600,00 

 

Всього: 8302,00 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                  Микола МАСЛЮК  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                         

                                                                                                              

 

                                     ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

Сьома   сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

27.04.2021                                                                                      смт   Чупахівка 

 

Про передачу майна з балансу Чупахівської загальноосвітньої школи                     

І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області на баланс Комунального закладу Чупахівський заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко-1»  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області 

 

  Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши клопотання директора Чупахівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради Світлани 

Макарової, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Передати безоплатно майно комунальної власності з балансу   Чупахівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області на баланс Комунального закладу 

Чупахівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко-1»  

Чупахівської селищної ради, згідно додатку 1 

2.Головному бухгалтеру КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) Чупахівської 

селищної ради та головному бухгалтеру Чупахівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради забезпечити оформлення 

відповідних документів та внести відповідні зміни до реєстру 

бухгалтерського обліку закладів освіти. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій. 

 

Селищний голова                                                        Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

Сьома  сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

27.04. 2021                                                                                   смт Чупахівка 

Про надання дозволу Чупахівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів Чупахівської селищної 

ради Охтирського району 

Сумської області  на списання 

основних засобів 

           Керуючись Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні»», на виконання положень Бюджетного кодексу України,  

розглянувши клопотання директора Чупахівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Світлани Макарової, Чупахівська селищна   рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Чупахівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

Чупахівської селищної ради  на списання з балансу  основних засобів у 

зв’язку з їх фізичною зношеністю, недоцільністю ремонту та таких, що 

непридатні до використання, згідно додатку 1, 2.   

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку 

та інвестицій. 

 
 

Селищний голова                                                         Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

Сьома  сесія 

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

27.04. 2021                                                                                   смт Чупахівка 

Про надання дозволу 

Комунальному закладу 

Чупахівський заклад дошкільної 

освіти (ясла-садок) «Сонечко-1» 

Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської 

області  на списання основних 

засобів 

           Керуючись Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні»», на виконання положень Бюджетного кодексу України,  

розглянувши клопотання завідуючої КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) 

«Сонечко-1» Валентини Нагорної, Чупахівська селищна   рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Комунальному закладу Чупахівський заклад дошкільної 

освіти (ясла-садок) «Сонечко-1» Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області  на списання з балансу  основних 

засобів у зв’язку з їх фізичною зношеністю, недоцільністю ремонту та 

таких, що непридатні до використання, згідно додатку 1.   

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку 

та інвестицій. 

 
 

Селищний голова                                                         Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Сьома  сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

27.04.2020                                                                                          смт Чупахівка 

Про виплату компенсації  

фізичним особам, які надають 

послуги з догляду на 

непрофесійній основі   

в 2021 році  

Керуючись Програмою виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги на непрофесійній основі на 2020 рік, відповідно до статті  

34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 

«Про соціальні послуги» з урахуванням положень Постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859 «Деякі питання 

призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають послуги з 

догляду на непрофесійній основі», з метою підтримки матеріального 

становища незахищених категорій громадян, заслухавши інформацію 

начальника відділу соціального захисту населення  Чупахівської селищної 

ради Світлани Журавель, Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Призначити компенсацію фізичним особам, які надають послуги 

з догляду на непрофесійній основі особам з інвалідністю І групи, дітям з 

інвалідністю, громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями, 

невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть 

самостійно пересуватися та самообслуговуватися (Додаток 1). 

2. Здійснити перерахунок компенсації фізичним особам, які 

надають послуги з догляду на непрофесійній основі  за 2020 рік (Додаток 2). 

3. Відділу соціального захисту населення  Чупахівської селищної 

ради виплатити компенсацію фізичним особам, які надають послуги з 

догляду на непрофесійній основі. 

         4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій.  

Селищний голова                                   Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Додаток 1 

                                                      до рішення сьомої сесії 

 восьмогоскликання  

Чупахівської селищної ради 

  27 квітня 2021 року 

 

Список для призначення компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі 

 

 

 

Секретар селищної ради Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

 

Періоднарахування Щомісячна 

сума 

виплат,  

грн. 

початок кінець 

1 МакаричСвітланаІванівна 
01.01.2021  26.03.2021  2189,00 

 27.03.2021  26.03.2022  

2 Лимарь Валентина Григорівна 01.01.2021  27.10.2021  2189,00 

3 Довгопол Валентина Михайлівна 01.01.2021  16.11.2021  532,69 

4 Радько ІванМиколайович 01.01.2021  19.11.2021  255,97 

5 Максакова НаталіяФедорівна 01.01.2021  18.11.2021  2189,00 

6 ЗагребельнийМиколаІванович 01.01.2021  22.11.2021  2189,00 

7 Радько СергійМиколайович 01.01.2021  14.10.2021  1157,32 

8 Красноусова Валентина Анатоліївна 01.01.2021  03.12.2021  860,00 

9 МіщенкоСвітланаІванівна 01.01.2021  08.12.2021  2189,00 

10 Міщенко ВалентинВікторович 01.01.2021  07.12.2021  957,12 

11 ПавлівськийОлексійМиколайович 01.01.2021  28.12.2021  278,97 

12 Крюкова ОленаМиколаївна 01.01.2021  31.12.2021  137,58 

13 Голосов Іван Григорович 15.01.2021  14.01.2022  2189,00 

14 ВойтюкАндрійВасильович 05.02.2021  04.02.2022  1000,28 

15 Д’яченкоВалентинаІванівна 08.02.2021  07.02.2022  1103,54 

16 Радченко ОлександрВасильович 01.02.2021  31.01.2022  908,88 

17 Гутко Валентина Анатоліївна 15.02.2021  14.02.2022  964,49 

18 Кривобок ІраїдаОлексіївна 10.03.2021  09.03.2022  198,96 



 

                                                                                     Додаток 2 

                                                                                     до рішення сьомої сесії      

 восьмого скликання 

Чупахівської селищної ради 

                                                              27 квітня 2021 р. 

 

Список для перерахунку компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі за 2020 рік 

  

 

 

 

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, побатькові 

 

Період нарахувань Перерахунок 

за 2020 рік  

грн. 

початок кінець 

1 МакаричСвітланаІванівна 27.03.2020  31.12.2020 18458,96 

 

2 Лимарь Валентина 

Григорівна 

01.10.2020  31.12.2020  2094,60 

3 Довгопол Валентина 

Михайлівна 

01.08.2020  31.12.2020  -2594,83 

4 Радько ІванМиколайович 01.06.2020  31.12.202  -469,85 

5 Максакова НаталіяФедорівна 01.09.2020  31.12.2020  -3616,00 

6 ЗагребельнийМиколаІванович 01.02.2020  31.12.2020 -2027,00 

7 Радько СергійМиколайович 01.11.2020  31.12.2020  2314,64 

8 Красноусова Валентина 

Анатоліївна 

04.12.2020  31.12.2020  860,00 

9 МіщенкоСвітланаІванівна 09.12.2020  31.12.2020  1553,48 

10 Міщенко 

ВалентинВікторович 

08.12.2020  31.12.2020  710,12 



 

 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Сьома  сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

27.04.2020                                                                                       смт Чупахівка 

 

Про надання соціальних послуг 

комунальною установою 

«Центр надання соціальних послуг  

Чупахівської селищної ради» 

за рахунок бюджетних коштів  

 

          Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,відповідно Закону України «Про соціальні послуги», з метою 

забезпечення населення якісними соціальними послугами, заслухавши 

інформацію начальника відділу соціального захисту населення Чупахівської 

селищної ради Світлани Журавель, Чупахівська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

1.У структурних підрозділах комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг Чупахівської селищної ради» надання соціальних послуг 

(догляд вдома, соціальний супровід сімей, консультування, представництво 

інтересів, соціальна профілактика) здійснювати за рахунок бюджетних 

коштів незалежно від доходу особам/сім’ям, які перебувають в складних 

життєвих обставинах та проживають на території Чупахівської селищної 

ради» 

2.Організацію виконання цього рішення покласти на начальника відділу 

соціального захисту населення  Чупахівської селищної ради Світлану 

Журавель. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій.  

 

Селищний голова                                          Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Сьома  сесія 

                                               ПРОЕКТ РІШЕННЯ   

27.04.2021                                                                                        смт Чупахівка 

 

 

 

Розглянувши проект «Програми з благоустрою населених пунктів 

Чупахівської селищної ради на весняно-літній період 2021 року» як додаток 

до «Програми з благоустрою населених пунктів Чупахівської селищної ради 

на 2021 рік», з метою поліпшення якості показників при проведенні робіт по 

забезпеченню благоустрою та утриманню в належному санітарно-технічному 

стані територій населених пунктів Чупахівської громади,  , керуючись 

пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Чупахівська селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1.Затвердити проект «Програми з благоустрою населених пунктів 

Чупахівської селищної ради на весняно-літній період 2021 року» (Додаток). 

2.Відділу планування, фінансово-економічного розвитку, обліку та звітності 

Чупахівської селищної ради забезпечити фінансування заходів  Програми в 

межах бюджетних асигнувань, передбачених в селищному бюджеті на 2021 

рік.  

3.Організаційне виконання даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства та благоустрою і виконавчий комітет 

Чупахівської селищної ради. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та 

управління комунальною власністю. 

 

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження «Програми 

з благоустрою населених 

пунктів Чупахівської селищної 

ради на весняно-літній період 

2021р.» 

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ContentPages/Public/RadaDeputat/RadaDeputatList.aspx?comissionId=4&c=7


 

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                         рішенням сьомої  сесії 

                                                                    восьмого скликання 

                                                                                  Чупахівської селищної  ради  

                                                                       від  27.04. 2021  року 

                                                                                    _____Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

з благоустрою  населених пунктів Чупахівської селищної ради на весняно-

літній період(додаток до Програми з благоустрою  населених 

пунктів Чупахівської селищної ради  на 2021 рік). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зміст 

 1.Паспорт Програми. 

 2.Загальні положення 

 3.Мета Програми. 

 4.Завдання Програми. 

 5.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми. 

 6. Фінансове забезпечення та очікувані результати виконання .                                                                                                                                       

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

 

                                                                         ПАСПОРТ 

1 
Ініціатор розроблення 

програми 
Чупахівська селищна рада 

2 Розробник програми Чупахівська селищна рада 

3 Співрозробники програми                          - 

4 
Відповідальні виконавці 

програми Чупахівська селищна рада 

5 Учасники програми 

Чупахівська селищна рада,  

КП «Добробут» 

 

6 Термін реалізації програми 2021 рік  квітень-вересень 

7 

Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть участь 

у виконанні програми 

Селищний бюджет 

 

8 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми, всього, тис. грн. 

 

440,0 

 у тому числі:  

8.1 
кошти обласного бюджету, 

тис. грн. 
- 

8.2 
кошти селищного бюджету, 

тис. грн. 
45,0 

8.3 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством України 

395,0 

2.Загальні положення 

«Програма з благоустрою  населених пунктів Чупахівської селищної ради на 

весняно-літній період 2021 р.» розроблена як додаток до « Програми 

з благоустрою  населених пунктів Чупахівської селищної ради  на 2021 рік» 

(надалі Програма)  відповідно до  Конституції України,  Законів України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про благоустрій населених 

пунктів»,  «Про поховання та похоронну справу» та  статті 91 Бюджетного 

кодексу України. 



 

Програма визначає мету, завдання, обґрунтування шляхів та засобів 

розв’язання проблеми, пріоритети, напрямки діяльності та фінансове 

забезпечення, заходи по виконанню та очікувані  результати виконання 

Програми.  

      3.Мета Програми. 

Головною метою Програми є необхідність прискорити виконання робіт з 

благоустрою територій населених пунктів Чупахівської селищної ради та 

використання можливості внесення корективів. Затвердження  даної місцевої 

бюджетної Програми  та забезпечення повного виконання всіх передбачених 

заходів  направлені на  виконання власних та делегованих повноважень 

органу місцевого самоврядування по благоустрою населених пунктів  

територіальної громади. 

  4.Завдання Програми. 

Основними завданнями Програми є : 

- розроблення та здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання 

територій населених пунктів селищної ради у належному стані, їх 

санітарного очищення; 

- утримання доріг місцевого значення; 

- забезпечення належного утримання та збереження історико-культурних 

об’єктів та інших об’єктів загального користування; 

- благоустрій малих архітектурних форм: пам’ятників, пам’яток культурної 

та історичної спадщини; 

- утримання парків, скверів, берегів водойм; 

- створення, облаштування та утримання дитячих та спортивних 

майданчиків, тощо; 

- ремонт, розмітка та забезпечення належного утримання проїжджої частини 

доріг і пішохідних доріжок, мостів, пішохідних переходів; 

- установлення дорожніх знаків                                                                                                                           

- утримання кладовищ;  

- установка та догляд за огорожами;  

- утримання, догляд, насадження дерев, зрізка аварійних, сухих, утримання 

клумб, газонів, смуг зелених насаджень; 

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ;                                                                                                 

 5.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми. 

          Для розв’язання проблеми  утримання в  задовільному санітарному та 

екологічному стані територій  населених пунктів Чупахівської селищної 

ради,  основними напрямами діяльності селищної ради, всіх суб’єктів 

господарювання, які розташовані на території  громади, громадян є : 

- організація та проведення  таких заходів як День довкілля, двомісячник 

благоустрою (з метою регулярного впорядкування територій  населених 

пунктів селищної ради); 

- контроль за дотриманням керівниками та іншими посадовими особами 

підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, 

підприємцями, громадянами вимог рішень селищної ради та виконавчого 

комітету з питань благоустрою; 

- забезпечення виконання робіт з прибирання опалого листя та сміття  на 



 

територіях загального користування; 

- забезпечення виконання робіт з косіння трави на територіях загального 

користування, які не закріплені за підприємствами, організаціями та 

установами; 

- забезпечення виконання робіт з обрізки дерев та кущів на територіях 

загального користування, які не закріплені за підприємствами, організаціями 

та установами; 

- забезпечення виконання робіт з належного утримання меморіалів, 

пам’ятників, братських могил населених пунктах селищної ради.  

- забезпечення збереження зелених насаджень, а також виконання заходів 

щодо розширення площі озеленення; 

- забезпечення виконання робіт по прибиранню та ремонту проїжджої 

частини вулиць, площ населених пунктів громади; 

6.Фінансове забезпечення та очікувані результати виконання. 

Статтею 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» 

встановлено,  що  фінансування   місцевих   програм    благоустрою   

населених пунктів  проводиться за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

Головний розпорядник коштів – Чупахівська селищна рада Охтирського 

району  Сумської області в межах бюджетних призначень передбачає кошти 

на фінансування Програми із загального та спеціального фонду селищного 

бюджету. 

Фінансування  Програми здійснюється в межах видатків, передбачених в 

селищному бюджеті на відповідний бюджетний рік - «Організація 

благоустрою населених пунктів», а також за рахунок інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством. 

Виконання Програми дасть змогу: 

- постійно підтримувати  в належному санітарному  стані території  

населених пунктів сел. ради; 

- сприяти поліпшенню еколог. ситуації та покращенню умов проживання і 

відпочинку населення шляхом належного догляду за зеленими 

насадженнями, місцями загального користування, утримання та приведення в 

належний  стан меморіалів, пам’ятників, братських могил, кладовищ; 

- зменшити кількість скарг від населення; 

- покращити стан автомобільних доріг;                                                                                                              

-  -часткове вирішення питання зайнятості населення.                       

                                            

7. Координація та контроль за ходом                                                        

виконання Програми. 

 

   Координацію і відповідальність за виконанням Програми здійснює 

виконавчий комітет селищної ради. Контроль за виконанням Програми 

здійснює постійна депутатська комісія з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.                  

 Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань 

виконавцями, зазначеними у даній Програмі. 

 

 



 

 

 

                          Додаток 1               

Ресурсне забезпечення 

  

Джерела 

фінансування 

2021 рік 

 

Квітень - 

вересень 

 

тис.гр. 

Всього 

 

 

 

 

тис.гр. 

Селищний бюджет 45,0 

 

45,0 

 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством 

України 

395,0 395,0 

РАЗОМ: 

 

 

440,0 440,0  

 

 

                                                                                                                     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                 ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                                                 Восьме скликання 

                                                     Сьома  сесія 

                                              ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

        27.04.2021                                                                                     смт Чупахівка 

 

 Про затвердження актів 

 оприбуткування дров  

 

Керуючись підпунктом 6 пункту «а» статті 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,заслухавши інформацію начальника 

відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Світлани 

Хижняк про затвердження актів оприбуткування дров ,використаних для 

опалення приміщень , селищна рада В И Р І Ш И Л А: 

  

 1.   Затвердити акти на оприбуткування дров, спиляних за актами на                         

видалення після санітарної вирубки в кількості 16,1м3 , та 62,25м3  по 

ціні 600,0гр. за 1 м3 для опалення приміщень Чупахівського будинку 

культури(68,45м3), СБК с. Довжик(4,9 м3 ),СБК с.Оленинське 

(5,0).(Додаються).                                                                 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію   з 

питань будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту, 

зв,язку,підприємництва та земельних відносин, постійну комісію з 

питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури. 

 

 

       Селищний голова                                                   Олександр   КУЖЕЛЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Сьома сесія 

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

27.04.2021                                                                                         смт Чупахівка 

Про затвердження переліку об’єктів  

комунальної власності Чупахівської 

селищної територіальної громади  

першого типу, які можуть бути  

передані в оренду шляхом проведення  

електронних торгів (аукціону) у 2021 році 

 

   Відповідно до пункту 31 статті  26, пункту 5 статті 60  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 6 Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в 

оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України  від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна» , з метою приведення у відповідність до 

законодавства орендних відносин, заслухавши інформацію головного 

бухгалтера Чупахівської селищної ради Наталії Чуб, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити перелік  об’єктів комунальної власності Чупахівської 

селищної територіальної громади першого типу, які можуть бути 

передані в оренду шляхом проведення електронних торгів (аукціону) у 

2021 році, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань будівництва, житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних 

відносин. 

 

Селищний голова                                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

 

 

 

 

 Перелік першого типу 

 

(комунальне майно, що передається в оренду на аукціоні) 

 

 

№ 

п/

п 

Назва 

об’єкту 
Адреса 

Площа 

приміще

ння, кв. 

м 

Цільове 

призначення 

використанн

я майна 

Примітка 

(орендарі) 

1. Нежитлове 

приміщення 

першого 

поверху 

Чупахівської 

селищної 

ради 

вул. 

Воздвиженька, 

53,      

смт Чупахівка, 

Охтирський 

район Сумська 

область 

22,7 кв. м 

Розміщення 

кабінету КП 

«Добробут» 

КП 

«Добробут» 

Чупахівсьої 

селищної 

ради 

2. 
Нежитлове 

приміщення 

Чупахівської 

селищної 

ради 

вул. 

Молодіжна,2,                    

смт Чупахівка, 

Охтирський 

район Сумська 

область 

96 кв. м 

Розміщення 

об’єкту 

торгівлі 

ФОП 

Тертичний

Станіслав 

Ігнатович 

 
Секретар селищної ради                               Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                      

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Сьома  сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

27.04.2021                                                                                         смт  Чупахівка 

Про внесення та затвердження змін                                                                                       

до Програми «Забезпечення препаратами  

інсуліну хворих на цукровий  

діабет жителів Чупахівської селищної  

територіальної громади на 2021 рік» 

 

           Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 18 Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я», постанов Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 

року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 

окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», від 05 

березня 2014 року №73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо 

запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну», від 23 

березня 2016 року №239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів 

інсуліну», заслухавши інформацію головного лікаря комунального 

некомерційного підприємства « Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Чупахівської селищної ради Галини Ашурової, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести та затвердити зміни до Програми «Забезпечення 

препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет жителів Чупахівської 

селищної територіальної громади на 2021рік» , а саме: 

Підпункт 10 пункту 1 «Паспорт Програми» викласти в новій редакції: 

10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, всього 

тис. грн. 

167,7 

10.1. В тому числі:  

- коштів державного бюджету  

- коштів місцевого бюджету 

 

107,7 

60,0 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань з питань планування, фінансів, бюджету соціально-

економічного розвитку та інвестицій .  

 

Селищний голова                  Олександр КУЖЕЛЬ



 

 

 

             

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Сьома  сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

27.04.2021                                                                                         смт Чупахівка 

 

Про внесення та затвердження 

змін до Програми 

фінансової підтримки 

Комунального некомерційного  

Підприємства «Центр первинної                                                                                     

медико-санітарної допомоги» 

Чупахівської селищної ради на 2021 рік 

 

Відповідно до ст..43,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст..93 Бюджетного кодексу України про охорону здоров’я», 

заслухавши інформацію головного лікаря комунального некомерційного 

підприємства « Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської 

селищної ради Галини Ашурової, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести та затвердити зміни до Програми фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2021 рік, додатку до 

Програми та викласти їх в новій редакції, а саме:  

- пункт 8 Паспорта Програми  

8. Орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми 

2021рік – 1555014,00 

Загальний обсяг фінансових ресурсів 

фінансової підтримки може 

змінюватися в бік збільшення 

 

- пункт 8 додатку до Програми 

8. Оплата 

комуналь

них 

послуг 

- Оплата водопостачання  

- Оплата електроенергії 

- Інші енергоносії (дрова, 

вугілля) 

2021 

рік  

Кошти 

місцевого 

бюджету 

8000,00 

208252,00 

150000,00 

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій .  

 

 

Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                 Сьома  сесія 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про внесення змін до рішення двадцять дев’ятої сесії сьомого скликання 

від 09.07.2020 « Про створення громадських пасовищ на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області» 

 

        Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 34, 83, 134 

Земельного кодексу України, статей 22, 25, 50 Закону України «Про 

землеустрій», враховуючи уточнення площ та змін кадастрових номерів 

земельних ділянок виділених під громадські пасовища, Чупахівська селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміні до Додатку № 2 та викласти його в новій редакції. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань  будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Додаток 2 

до рішення Чупахівської  

селищної ради  
 

Перелік земельних ділянок комунальної власності Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, що відводяться 

для створення громадських пасовищ 
 

№ п/п Кадастровий номер земельної 

ділянки 

Загальна 

площа (га) 

Цільове призначення 

земельної ділянки 

(код згідно КВЦПЗ) 

/за рахунок яких 

земель відводиться/ 

1 3 4 5 

1 5920382000:01:005:5071 65,0908 16.00 

2 5920382000:01:005:5097 26,706 16.00 

3 5920382000:01:003:5085 32,9872 16.00 

4 5920382000:01:003:5082 7,0368 16.00 

5 5920382000:01:003:5084 13,8721 16.00 

6 5920382000:01:004:5036 19,0873 16.00 

7 5920382000:01:004:5034 5,7428 16.00 

8 5920382000:01:004:5038 6,6331 16.00 

9 5920385400:01:001:5686 9,1330 16.00 

10 5920385400:01:001:5683 3,7471 16.00 

14 5920355500:01:001:5485 22,5336 16.00 

15 5920355500:01:002:0111 9,0535 16.00 

16 5920355500:01:001:5497 26,1714 16.00 

17 5920355500:01:001:5508 4,3971 16.00 

 

 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома  сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про продовження терміну дії 

договору оренди земельної 

ділянки  

       Відповідно до статей 12,124 Земельного кодексу України, статті 33 

Закону України «Про оренду землі», статей 1283, 1285 Цивільного Кодексу 

України, пункту 34 частини першої статтi 26 Закону України « Про мiсцеве 

самоврядування в Українi», рішення другого пленарного засідання першої 

сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 11.11.2020 «Про 

реорганізацію Довжицької сільської ради», рішення третьої позачергової 

сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 23.11.2020 « Про 

внесення змін до рішення другого пленарного засідання першої сесії 

Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 11.11.2020 «Про 

реорганізацію Довжицької сільської ради», розглянувши клопотання 

директора ПП «Довжик» Стожка Олександра Сергійовича про продовження 

терміну дії договору оренди земельної ділянки та враховуючи пропозиції 

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин селищна  рада   

ВИРІШИЛА: 

       1. Продовжити термін дії договору оренди землі укладеного між 

Охтирською районною адміністрацією та ПП « Довжик» від 30 грудня 2005 

року, зареєстрованого в Охтирському районному реєстраційному відділі 

Сумської регіональної філії ДП «Державного земельного кадастру» при 

Держкомземі України від 19 квітня 2011 року за №040661500187, додаткової 

угоди зареєстрованої відділом Держкомзему у Охтирському районі Сумської 

області  від 18 квітня 2006 року за №592030004000324 строком на 10 років, 

на умовах даного договору та додаткової угоди.  

       2. Визначити вартість орендної плати за користування земельними 

ділянками у розмірі 8 % від грошової оцінки одиниці площі по Сумській 

області.   

       3. Зобов’язати ПП « Довжик»: 

1) укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки на новий 

строк; 

2) використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням; 

3) утримувати в належному санітарному стані прилеглу територію; 

4) своєчасно сплачувати орендну плату за землю. 

 



 

     4. Селищному голові Олександру Кужелю здійснити відповідні дії, щодо 

реєстрації додаткової угоди до договору оренди землі відповідно до Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень».  

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про охорону спадкового майна 

та управління спадщиною 
 

 Відповідно до статей 1283, 1285 Цивільного Кодексу України, статті 19 

Закону України «Про оренду землі»,  положень Земельного Кодексу України, 

керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» керуючись пунктом 34 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши клопотання директора ПП «Довжик» Стожка Олександра 

Сергійовича про тимчасове використання земель непереоформлених паїв, 

розташованих на території Чупахівської селищної ради для товарного 

сільськогосподарського виробництва з метою необхідності вжиття заходів, в 

зв’язку з відсутністю спадкоємців за заповітом і за законом, по охороні 

спадкового майна, збереження його до прийняття спадщини спадкоємцями 

або набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини від 

умерлою, вчинення фактичних і юридичних дій для підтримання його в 

належному стані та враховуючи, що в складі спадщини є земельні ділянки 

розташовані на території Чупахівської селищної ради, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 1. Укласти договір на управління спадщиною на земельні ділянки, 

згідно списку, для товарного сільськогосподарського виробництва, на строк 

до моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на таку 

земельну ділянку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання 

спадщини відумерлою, земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення, розташованими на території Чупахівської селищної ради. 

 2. Визначити орендарем земельних ділянок ПП «Довжик» (згідно 

клопотання), що обробляє земельні масиви на яких розташовані ділянки 

померлих та яке орендувало дані земельні ділянки за життя власників. 

 3. Визначити вартість плати за користування земельними ділянками у 

розмірі 8 % від грошової оцінки одиниці площі по Сумській області. 

 4. Доручити селищному голові Олександру Кужелю забезпечити 

виконання даного рішення, укласти договір на управління спадщиною на 

земельні ділянки (згідно списку). 
 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про внесення змін до договору оренди ПП « Довжик» 

 

   Відповідно до пункту 34 частини 1  статті 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, 

Закону України «Про землеустрій», Податкового кодексу України, рішення 

другого пленарного засідання першої сесії Чупахівської селищної ради 

восьмого скликання від 11.11.2020 «Про реорганізацію Довжицької сільської 

ради», рішення третьої позачергової сесії Чупахівської селищної ради 

восьмого скликання від 23.11.2020 « Про внесення змін до рішення другого 

пленарного засідання першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого 

скликання від 11.11.2020 «Про реорганізацію Довжицької сільської ради», 

розглянувши клопотання директора ПП «Довжик» Стожка Олександра 

Сергійовича, щодо внесення змін до договору оренди від 22.12.2016 

зареєстрованого 22.12.2016 за №18210241, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни до договору оренди від 22.12.2016 зареєстрованого 

22.12.2016 за №18210241, а саме: 

1) Орендодавець Довжицька сільська рада в особі сільського голови 

Почепцова Володимира Олексійовича змінити на Чупахівська селищна рада 

Охтирського району Сумської області в особі селищного голови Олександра 

КУЖЕЛЯ. 

2)  Пункт 5. Замість « Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 

становить не проведена» замінити на «Нормативна грошова оцінка земельної 

ділянки становить не менше середньої нормативно-грошової оцінки 

сільськогосподарських угідь по Сумській області. Станом на 01.01.2021 

становить: рілля – 26793,00 грн., сіножаті – 6522,33 грн., за 1 га.  

3) Пункт 9. Замість « Плата за користування земельною ділянкою 

вноситься Орендарем виключно в грошовій формі в розмірі ______________, 

що становить 5% від грошової оцінки одиниці площі ріллі по Сумській 

області. Викласти в новій редакції відповідно до чинного законодавства: 

Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі та в розмірі 6625,37 

грн. (шість тисяч шістсот двадцять п’ять гривень тридцять сім копійок) на рік 

за повний рік користування земельною ділянкою, що становить 8% від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки» 

2. Надати дозвіл селищному голові Олександру КУЖЕЛЮ укласти 

додаткову угоду з ПП « Довжик» з урахуванням відповідних змін.(Додаткова 

угода додається) 

3. Додаткову угоду зареєструвати відповідно до чинного законодавства. 



 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – коммунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про внесення змін до договору оренди ПП « Довжик» 

 

Відповідно до пункту 34 частини 1  статті 26, статті 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, Закону 

України «Про землеустрій», Податкового кодексу України, рішення другого 

пленарного засідання першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого 

скликання від 11.11.2020 «Про реорганізацію Довжицької сільської ради», 

рішення третьої позачергової сесії Чупахівської селищної ради восьмого 

скликання від 23.11.2020 « Про внесення змін до рішення другого пленарного 

засідання першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 

11.11.2020 «Про реорганізацію Довжицької сільської ради», розглянувши 

клопотання директора ПП «Довжик» Стожка Олександра Сергійовича, щодо 

внесення змін до договору оренди від 22.12.2016 зареєстрованого 22.12.2016 

за №18211364, селищна рада ВИРІШИЛА:  

 

1. Внести зміни до договору оренди від 22.12.2016 зареєстрованого 

22.12.2016 за №18211364, а саме: 

1) Орендодавець Довжицька сільська рада в особі сільського голови 

Почепцова Володимира Олексійовича змінити на Чупахівська селищна рада 

Охтирського району Сумської області в особі селищного голови Олександра 

КУЖЕЛЯ. 

2)  Пункт 5. Замість « Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 

становить не проведена» замінити на «Нормативна грошова оцінка земельної 

ділянки становить не менше середньої нормативно-грошової оцінки 

сільськогосподарських угідь по Сумській області. Станом на 01.01.2021 

становить: рілля – 26793,00 грн., сіножаті – 6522,33 грн., за 1 га.  

3) Пункт 9. Замість « Плата за користування земельною ділянкою 

вноситься Орендарем виключно в грошовій формі в розмірі ______________, 

що становить 5% від грошової оцінки одиниці площі ріллі по Сумській 

області. Викласти в новій редакції відповідно до чинного законодавства: 

Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі та в розмірі 410,95 

грн. (чотириста десять гривень дев’яносто п’ять копійок) на рік за повний рік 

користування земельною ділянкою, що становить 8% від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки» 

2. Надати дозвіл селищному голові Олександру КУЖЕЛЮ укласти 

додаткову угоду з ПП « Довжик» з урахуванням відповідних змін.(Додаткова 

угода додається) 

3. Додаткову угоду зареєструвати відповідно до чинного законодавства. 



 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – коммунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 

                                                                                                                               

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про внесення змін до договору оренди ПП « Довжик» 

 

Відповідно до пункту 34 частини 1  статті 26, статті 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, Закону 

України «Про землеустрій», Податкового кодексу України, рішення другого 

пленарного засідання першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого 

скликання від 11.11.2020 «Про реорганізацію Довжицької сільської ради», 

рішення третьої позачергової сесії Чупахівської селищної ради восьмого 

скликання від 23.11.2020 « Про внесення змін до рішення другого пленарного 

засідання першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 

11.11.2020 «Про реорганізацію Довжицької сільської ради», розглянувши 

клопотання директора ПП «Довжик» Стожка Олександра Сергійовича, щодо 

внесення змін до договору оренди від 22.12.2016 зареєстрованого 22.12.2016 

за №18213490, селищна рада ВИРІШИЛА:  

 

1. Внести зміни до договору оренди від 22.12.2016 зареєстрованого 

22.12.2016 за №18213490, а саме: 

1) Орендодавець Довжицька сільська рада в особі сільського голови 

Почепцова Володимира Олексійовича змінити на Чупахівська селищна рада 

Охтирського району Сумської області в особі селищного голови Олександра 

КУЖЕЛЯ. 

2)  Пункт 5. Замість « Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 

становить не проведена» замінити на «Нормативна грошова оцінка земельної 

ділянки становить не менше середньої нормативно-грошової оцінки 

сільськогосподарських угідь по Сумській області. Станом на 01.01.2021 

становить: рілля – 26793,00 грн., сіножаті – 6522,33 грн., за 1 га.  

3) Пункт 9. Замість « Плата за користування земельною ділянкою 

вноситься Орендарем виключно в грошовій формі в розмірі ______________, 

що становить 5% від грошової оцінки одиниці площі ріллі по Сумській 

області. Викласти в новій редакції відповідно до чинного законодавства: 

Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі та в розмірі 6629,65 

грн. (шість тисяч шістсот двадцять дев’ять гривень шістдесят п’ять  копійок) 

на рік за повний рік користування земельною ділянкою, що становить 8% від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки» 

     2. Надати дозвіл селищному голові Олександру КУЖЕЛЮ укласти 

додаткову угоду з ПП « Довжик» з урахуванням відповідних змін.(Додаткова 

угода додається) 

     3. Додаткову угоду зареєструвати відповідно до чинного законодавства. 



 

     4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – коммунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про внесення змін до договору оренди ПП « Довжик» 

 

     Відповідно до пункту 34 частини 1  статті 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, 

Закону України «Про землеустрій», Податкового кодексу України, рішення 

другого пленарного засідання першої сесії Чупахівської селищної ради 

восьмого скликання від 11.11.2020 «Про реорганізацію Довжицької сільської 

ради», рішення третьої позачергової сесії Чупахівської селищної ради 

восьмого скликання від 23.11.2020 « Про внесення змін до рішення другого 

пленарного засідання першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого 

скликання від 11.11.2020 «Про реорганізацію Довжицької сільської ради», 

розглянувши клопотання директора ПП «Довжик» Стожка Олександра 

Сергійовича, щодо внесення змін до договору оренди від 22.12.2016 

зареєстрованого 22.12.2016 за №18213330, селищна рада ВИРІШИЛА:  

 

    1.Внести зміни до договору оренди від 22.12.2016 зареєстрованого 

22.12.2016 за №18213330, а саме: 

1) Орендодавець Довжицька сільська рада в особі сільського голови 

Почепцова Володимира Олексійовича змінити на Чупахівська селищна рада 

Охтирського району Сумської області в особі селищного голови Олександра 

КУЖЕЛЯ. 

2)  Пункт 5. Замість « Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 

становить не проведена» замінити на «Нормативна грошова оцінка земельної 

ділянки становить не менше середньої нормативно-грошової оцінки 

сільськогосподарських угідь по Сумській області. Станом на 01.01.2021 

становить: рілля – 26793,00 грн., сіножаті – 6522,33 грн., за 1 га.  

3) Пункт 9. Замість « Плата за користування земельною ділянкою 

вноситься Орендарем виключно в грошовій формі в розмірі ______________, 

що становить 5% від грошової оцінки одиниці площі ріллі по Сумській 

області. Викласти в новій редакції відповідно до чинного законодавства: 

Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі та в розмірі 329,19 

грн. (триста двадцять дев’ять гривень дев’ятнадцять копійок) на рік за 

повний рік користування земельною ділянкою, що становить 8% від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки» 

2. Надати дозвіл селищному голові Олександру КУЖЕЛЮ укласти 

додаткову угоду з ПП « Довжик» з урахуванням відповідних змін. 

(Додаткова угода додається) 



 

3. Додаткову угоду зареєструвати відповідно до чинного законодавства. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 

                                                                                                                           

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про внесення змін до договору оренди ПП « Довжик» 

 

Відповідно до пункту 34 частини 1  статті 26, статті 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, Закону 

України «Про землеустрій», Податкового кодексу України, рішення другого 

пленарного засідання першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого 

скликання від 11.11.2020 «Про реорганізацію Довжицької сільської ради», 

рішення третьої позачергової сесії Чупахівської селищної ради восьмого 

скликання від 23.11.2020 « Про внесення змін до рішення другого пленарного 

засідання першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 

11.11.2020 «Про реорганізацію Довжицької сільської ради», розглянувши 

клопотання директора ПП «Довжик» Стожка Олександра Сергійовича, щодо 

внесення змін до договору оренди від 22.12.2016 зареєстрованого 22.12.2016 

за №18213803, селищна рада ВИРІШИЛА:  

 

    1.Внести зміни до договору оренди від 22.12.2016 зареєстрованого 

22.12.2016 за №18213803, а саме: 

1) Орендодавець Довжицька сільська рада в особі сільського голови 

Почепцова Володимира Олексійовича змінити на Чупахівська селищна рада 

Охтирського району Сумської області в особі селищного голови Олександра 

КУЖЕЛЯ. 

2)  Пункт 5. Замість « Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 

становить не проведена» замінити на «Нормативна грошова оцінка земельної 

ділянки становить не менше середньої нормативно-грошової оцінки 

сільськогосподарських угідь по Сумській області. Станом на 01.01.2021 

становить: рілля – 26793,00 грн., сіножаті – 6522,33 грн., за 1 га.  

3) Пункт 9. Замість « Плата за користування земельною ділянкою 

вноситься Орендарем виключно в грошовій формі в розмірі ______________, 

що становить 5% від грошової оцінки одиниці площі ріллі по Сумській 

області. Викласти в новій редакції відповідно до чинного законодавства: 

Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі та в розмірі 6870,37 

грн. (шість тисяч вісімсот сімдесят гривень тридцять сім  копійок) на рік за 

повний рік користування земельною ділянкою, що становить 8% від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки» 

    2.Надати дозвіл селищному голові Олександру КУЖЕЛЮ укласти 

додаткову угоду з ПП « Довжик» з урахуванням відповідних змін.(Додаткова 

угода додається) 

 



 

   3.Додаткову угоду зареєструвати відповідно до чинного законодавства. 

   4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва, житлово – коммунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про внесення змін до договору оренди ПП « Довжик» 

 

Відповідно до пункту 34 частини 1  статті 26, статті 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, Закону 

України «Про землеустрій», Податкового кодексу України, рішення другого 

пленарного засідання першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого 

скликання від 11.11.2020 «Про реорганізацію Довжицької сільської ради», 

рішення третьої позачергової сесії Чупахівської селищної ради восьмого 

скликання від 23.11.2020 « Про внесення змін до рішення другого пленарного 

засідання першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 

11.11.2020 «Про реорганізацію Довжицької сільської ради», розглянувши 

клопотання директора ПП «Довжик» Стожка Олександра Сергійовича, щодо 

внесення змін до договору оренди від 22.12.2016 зареєстрованого 22.12.2016 

за №18213672, селищна рада ВИРІШИЛА:  

 

   1.Внести зміни до договору оренди від 22.12.2016 зареєстрованого 

22.12.2016 за №18213672, а саме: 

1) Орендодавець Довжицька сільська рада в особі сільського голови 

Почепцова Володимира Олексійовича змінити на Чупахівська селищна рада 

Охтирського району Сумської області в особі селищного голови Олександра 

КУЖЕЛЯ. 

2)  Пункт 5. Замість « Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 

становить не проведена» замінити на «Нормативна грошова оцінка земельної 

ділянки становить не менше середньої нормативно-грошової оцінки 

сільськогосподарських угідь по Сумській області. Станом на 01.01.2021 

становить: рілля – 26793,00 грн., сіножаті – 6522,33 грн., за 1 га.  

3) Пункт 9. Замість « Плата за користування земельною ділянкою 

вноситься Орендарем виключно в грошовій формі в розмірі ______________, 

що становить 5% від грошової оцінки одиниці площі ріллі по Сумській 

області. Викласти в новій редакції відповідно до чинного законодавства: 

Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі та в розмірі 401,05 

грн. (чотириста одна гривня п’ять копійок) на рік за повний рік користування 

земельною ділянкою, що становить 8% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки» 

   2.Надати дозвіл селищному голові Олександру КУЖЕЛЮ укласти 

додаткову угоду з ПП « Довжик» з урахуванням відповідних змін. 

(Додаткова угода додається) 

 



 

   3.Додаткову угоду зареєструвати відповідно до чинного законодавства. 

   4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 

                                                                                                                           

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про внесення змін до договору оренди ПП « Довжик» 

 

Відповідно до пункту 34 частини 1  статті 26, статті 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, Закону 

України «Про землеустрій», Податкового кодексу України, рішення другого 

пленарного засідання першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого 

скликання від 11.11.2020 «Про реорганізацію Довжицької сільської ради», 

рішення третьої позачергової сесії Чупахівської селищної ради восьмого 

скликання від 23.11.2020 « Про внесення змін до рішення другого пленарного 

засідання першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 

11.11.2020 «Про реорганізацію Довжицької сільської ради», розглянувши 

клопотання директора ПП «Довжик» Стожка Олександра Сергійовича, щодо 

внесення змін до договору оренди від 22.12.2016 зареєстрованого 22.12.2016 

за №18210027, селищна рада ВИРІШИЛА:  

 

   1.Внести зміни до договору оренди від 22.12.2016 зареєстрованого 

22.12.2016 за №18210027, а саме: 

1) Орендодавець Довжицька сільська рада в особі сільського голови 

Почепцова Володимира Олексійовича змінити на Чупахівська селищна рада 

Охтирського району Сумської області в особі селищного голови Олександра 

КУЖЕЛЯ. 

2)  Пункт 5. Замість « Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 

становить не проведена» замінити на «Нормативна грошова оцінка земельної 

ділянки становить не менше середньої нормативно-грошової оцінки 

сільськогосподарських угідь по Сумській області. Станом на 01.01.2021 

становить: рілля – 26793,00 грн., сіножаті – 6522,33 грн., за 1 га.  

3) Пункт 9. Замість « Плата за користування земельною ділянкою 

вноситься Орендарем виключно в грошовій формі в розмірі ______________, 

що становить 5% від грошової оцінки одиниці площі ріллі по Сумській 

області. Викласти в новій редакції відповідно до чинного законодавства: 

Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі та в розмірі 7991,17 

грн. (сім тисяч дев’ятсот дев’яносто одна гривня сімнадцять  копійок) на рік 

за повний рік користування земельною ділянкою, що становить 8% від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки» 

   2.Надати дозвіл селищному голові Олександру КУЖЕЛЮ укласти 

додаткову угоду з ПП « Довжик» з урахуванням відповідних змін.(Додаткова 

угода додається) 

 



 

   3.Додаткову угоду зареєструвати відповідно до чинного законодавства. 

   4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва, житлово – коммунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про внесення змін до договору оренди ПП « Довжик» 

 

Відповідно до пункту 34 частини 1  статті 26, статті 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, Закону 

України «Про землеустрій», Податкового кодексу України, рішення другого 

пленарного засідання першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого 

скликання від 11.11.2020 «Про реорганізацію Довжицької сільської ради», 

рішення третьої позачергової сесії Чупахівської селищної ради восьмого 

скликання від 23.11.2020 « Про внесення змін до рішення другого пленарного 

засідання першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 

11.11.2020 «Про реорганізацію Довжицької сільської ради», розглянувши 

клопотання директора ПП «Довжик» Стожка Олександра Сергійовича, щодо 

внесення змін до договору оренди від 22.12.2016 зареєстрованого 22.12.2016 

за №18209276, селищна рада ВИРІШИЛА:  

 

   1.Внести зміни до договору оренди від 22.12.2016 зареєстрованого 

22.12.2016 за №18209276, а саме: 

1) Орендодавець Довжицька сільська рада в особі сільського голови 

Почепцова Володимира Олексійовича змінити на Чупахівська селищна рада 

Охтирського району Сумської області в особі селищного голови Олександра 

КУЖЕЛЯ. 

2)  Пункт 5. Замість « Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 

становить не проведена» замінити на «Нормативна грошова оцінка земельної 

ділянки становить не менше середньої нормативно-грошової оцінки 

сільськогосподарських угідь по Сумській області. Станом на 01.01.2021 

становить: рілля – 26793,00 грн., сіножаті – 6522,33 грн., за 1 га.  

3) Пункт 9. Замість « Плата за користування земельною ділянкою 

вноситься Орендарем виключно в грошовій формі в розмірі ______________, 

що становить 5% від грошової оцінки одиниці площі ріллі по Сумській 

області. Викласти в новій редакції відповідно до чинного законодавства: 

Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі та в розмірі 216,67 

грн. (двісті шістнадцять гривень шістдесят сім копійок) на рік за повний рік 

користування земельною ділянкою, що становить 8% від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки» 

   2.Надати дозвіл селищному голові Олександру КУЖЕЛЮ укласти 

додаткову угоду з ПП « Довжик» з урахуванням відповідних змін. 

(Додаткова угода додається) 

   3.Додаткову угоду зареєструвати відповідно до чинного законодавства. 



 

   4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 

                                                                                                                           

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про внесення змін до договору оренди ПП « Довжик» 

 

Відповідно до пункту 34 частини 1  статті 26, статті 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, Закону 

України «Про землеустрій», Податкового кодексу України, рішення другого 

пленарного засідання першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого 

скликання від 11.11.2020 «Про реорганізацію Довжицької сільської ради», 

рішення третьої позачергової сесії Чупахівської селищної ради восьмого 

скликання від 23.11.2020 « Про внесення змін до рішення другого пленарного 

засідання першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 

11.11.2020 «Про реорганізацію Довжицької сільської ради», розглянувши 

клопотання директора ПП «Довжик» Стожка Олександра Сергійовича, щодо 

внесення змін до договору оренди від 22.12.2016 зареєстрованого 22.12.2016 

за №18211672, селищна рада ВИРІШИЛА:  

 

   1.Внести зміни до договору оренди від 22.12.2016 зареєстрованого 

22.12.2016 за №18211672, а саме: 

1) Орендодавець Довжицька сільська рада в особі сільського голови 

Почепцова Володимира Олексійовича змінити на Чупахівська селищна рада 

Охтирського району Сумської області в особі селищного голови Олександра 

КУЖЕЛЯ. 

2)  Пункт 5. Замість « Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 

становить не проведена» замінити на «Нормативна грошова оцінка земельної 

ділянки становить не менше середньої нормативно-грошової оцінки 

сільськогосподарських угідь по Сумській області. Станом на 01.01.2021 

становить: рілля – 26793,00 грн., сіножаті – 6522,33 грн., за 1 га.  

3) Пункт 9. Замість « Плата за користування земельною ділянкою 

вноситься Орендарем виключно в грошовій формі в розмірі ______________, 

що становить 5% від грошової оцінки одиниці площі ріллі по Сумській 

області. Викласти в новій редакції відповідно до чинного законодавства: 

Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі та в розмірі 7288,98 

грн. (сім тисяч двісті вісімдесят вісім гривень дев’яносто вісім копійок) на 

рік за повний рік користування земельною ділянкою, що становить 8% від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки» 

   2.Надати дозвіл селищному голові Олександру КУЖЕЛЮ укласти 

додаткову угоду з ПП « Довжик» з урахуванням відповідних змін.(Додаткова 

угода додається) 

 



 

   3.Додаткову угоду зареєструвати відповідно до чинного законодавства. 

   4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва, житлово – коммунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про внесення змін до договору оренди ПП « Довжик» 

 

Відповідно до пункту 34 частини 1  статті 26, статті 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, Закону 

України «Про землеустрій», Податкового кодексу України, рішення другого 

пленарного засідання першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого 

скликання від 11.11.2020 «Про реорганізацію Довжицької сільської ради», 

рішення третьої позачергової сесії Чупахівської селищної ради восьмого 

скликання від 23.11.2020 « Про внесення змін до рішення другого пленарного 

засідання першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 

11.11.2020 «Про реорганізацію Довжицької сільської ради», розглянувши 

клопотання директора ПП «Довжик» Стожка Олександра Сергійовича, щодо 

внесення змін до договору оренди від 22.12.2016 зареєстрованого 22.12.2016 

за №18211548, селищна рада ВИРІШИЛА:  

 

   1.Внести зміни до договору оренди від 22.12.2016 зареєстрованого 

22.12.2016 за №18211548, а саме: 

1) Орендодавець Довжицька сільська рада в особі сільського голови 

Почепцова Володимира Олексійовича змінити на Чупахівська селищна рада 

Охтирського району Сумської області в особі селищного голови Олександра 

КУЖЕЛЯ. 

2)  Пункт 5. Замість « Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 

становить не проведена» замінити на «Нормативна грошова оцінка земельної 

ділянки становить не менше середньої нормативно-грошової оцінки 

сільськогосподарських угідь по Сумській області. Станом на 01.01.2021 

становить: рілля – 26793,00 грн., сіножаті – 6522,33 грн., за 1 га.  

3) Пункт 9. Замість « Плата за користування земельною ділянкою 

вноситься Орендарем виключно в грошовій формі в розмірі ______________, 

що становить 5% від грошової оцінки одиниці площі ріллі по Сумській 

області. Викласти в новій редакції відповідно до чинного законодавства: 

Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі та в розмірі 383,25 

грн. (триста вісімдесят три гривні двадцять п’ять копійок) на рік за повний 

рік користування земельною ділянкою, що становить 8% від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки» 

   2.Надати дозвіл селищному голові Олександру КУЖЕЛЮ укласти 

додаткову угоду з ПП « Довжик» з урахуванням відповідних змін. 

(Додаткова угода додається) 

 



 

   3.Додаткову угоду зареєструвати відповідно до чинного законодавства. 

   4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 

                                                                                                                           

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про внесення змін до договору оренди ПП « Довжик» 

 

Відповідно до пункту 34 частини 1  статті 26, статті 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, Закону 

України «Про землеустрій», Податкового кодексу України, рішення другого 

пленарного засідання першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого 

скликання від 11.11.2020 «Про реорганізацію Довжицької сільської ради», 

рішення третьої позачергової сесії Чупахівської селищної ради восьмого 

скликання від 23.11.2020 « Про внесення змін до рішення другого пленарного 

засідання першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 

11.11.2020 «Про реорганізацію Довжицької сільської ради», розглянувши 

клопотання директора ПП «Довжик» Стожка Олександра Сергійовича, щодо 

внесення змін до договору оренди від 22.12.2016 зареєстрованого 22.12.2016 

за №18213063, селищна рада ВИРІШИЛА:  

 

   1.Внести зміни до договору оренди від 22.12.2016 зареєстрованого 

22.12.2016 за №18213063, а саме: 

1) Орендодавець Довжицька сільська рада в особі сільського голови 

Почепцова Володимира Олексійовича змінити на Чупахівська селищна рада 

Охтирського району Сумської області в особі селищного голови Олександра 

КУЖЕЛЯ. 

2)  Пункт 5. Замість « Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 

становить не проведена» замінити на «Нормативна грошова оцінка земельної 

ділянки становить не менше середньої нормативно-грошової оцінки 

сільськогосподарських угідь по Сумській області. Станом на 01.01.2021 

становить: рілля – 26793,00 грн., сіножаті – 6522,33 грн., за 1 га.  

3) Пункт 9. Замість « Плата за користування земельною ділянкою 

вноситься Орендарем виключно в грошовій формі в розмірі ______________, 

що становить 5% від грошової оцінки одиниці площі ріллі по Сумській 

області. Викласти в новій редакції відповідно до чинного законодавства: 

Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі та в розмірі 6624,52 

грн. (шість тисяч шістсот двадцять чотири гривні п’ятдесят дві копійки) на 

рік за повний рік користування земельною ділянкою, що становить 8% від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки» 

   2.Надати дозвіл селищному голові Олександру КУЖЕЛЮ укласти 

додаткову угоду з ПП « Довжик» з урахуванням відповідних змін.(Додаткова 

угода додається) 

   3.Додаткову угоду зареєструвати відповідно до чинного законодавства. 



 

   4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва, житлово – коммунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про внесення змін до договору оренди ПП « Довжик» 

 

Відповідно до пункту 34 частини 1  статті 26, статті 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, Закону 

України «Про землеустрій», Податкового кодексу України, рішення другого 

пленарного засідання першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого 

скликання від 11.11.2020 «Про реорганізацію Довжицької сільської ради», 

рішення третьої позачергової сесії Чупахівської селищної ради восьмого 

скликання від 23.11.2020 « Про внесення змін до рішення другого пленарного 

засідання першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 

11.11.2020 «Про реорганізацію Довжицької сільської ради», розглянувши 

клопотання директора ПП «Довжик» Стожка Олександра Сергійовича, щодо 

внесення змін до договору оренди від 22.12.2016 зареєстрованого 22.12.2016 

за №18213197, селищна рада ВИРІШИЛА:  

 

   1.Внести зміни до договору оренди від 22.12.2016 зареєстрованого 

22.12.2016 за №18213197, а саме: 

1) Орендодавець Довжицька сільська рада в особі сільського голови 

Почепцова Володимира Олексійовича змінити на Чупахівська селищна рада 

Охтирського району Сумської області в особі селищного голови Олександра 

КУЖЕЛЯ. 

2)  Пункт 5. Замість « Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 

становить не проведена» замінити на «Нормативна грошова оцінка земельної 

ділянки становить не менше середньої нормативно-грошової оцінки 

сільськогосподарських угідь по Сумській області. Станом на 01.01.2021 

становить: рілля – 26793,00 грн., сіножаті – 6522,33 грн., за 1 га.  

3) Пункт 9. Замість « Плата за користування земельною ділянкою 

вноситься Орендарем виключно в грошовій формі в розмірі ______________, 

що становить 5% від грошової оцінки одиниці площі ріллі по Сумській 

області. Викласти в новій редакції відповідно до чинного законодавства: 

Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі та в розмірі 401,10 

грн. (чотириста одна гривня десять копійок) на рік за повний рік 

користування земельною ділянкою, що становить 8% від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки» 

   2.Надати дозвіл селищному голові Олександру КУЖЕЛЮ укласти 

додаткову угоду з ПП « Довжик» з урахуванням відповідних змін. 

(Додаткова угода додається) 

 



 

   3.Додаткову угоду зареєструвати відповідно до чинного законодавства. 

   4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 

                                                                                                                           

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про внесення змін до договору оренди ПП « Довжик» 

 

Відповідно до пункту 34 частини 1  статті 26, статті 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, Закону 

України «Про землеустрій», Податкового кодексу України, рішення другого 

пленарного засідання першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого 

скликання від 11.11.2020 «Про реорганізацію Довжицької сільської ради», 

рішення третьої позачергової сесії Чупахівської селищної ради восьмого 

скликання від 23.11.2020 « Про внесення змін до рішення другого пленарного 

засідання першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 

11.11.2020 «Про реорганізацію Довжицької сільської ради», розглянувши 

клопотання директора ПП «Довжик» Стожка Олександра Сергійовича, щодо 

внесення змін до договору оренди від 22.12.2016 зареєстрованого 22.12.2016 

за №18208622, селищна рада ВИРІШИЛА:  

 

   1.Внести зміни до договору оренди від 22.12.2016 зареєстрованого 

22.12.2016 за №18208622, а саме: 

1) Орендодавець Довжицька сільська рада в особі сільського голови 

Почепцова Володимира Олексійовича змінити на Чупахівська селищна рада 

Охтирського району Сумської області в особі селищного голови Олександра 

КУЖЕЛЯ. 

2)  Пункт 5. Замість « Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 

становить не проведена» замінити на «Нормативна грошова оцінка земельної 

ділянки становить не менше середньої нормативно-грошової оцінки 

сільськогосподарських угідь по Сумській області. Станом на 01.01.2021 

становить: рілля – 26793,00 грн., сіножаті – 6522,33 грн., за 1 га.  

3) Пункт 9. Замість « Плата за користування земельною ділянкою 

вноситься Орендарем виключно в грошовій формі в розмірі ______________, 

що становить 5% від грошової оцінки одиниці площі ріллі по Сумській 

області. Викласти в новій редакції відповідно до чинного законодавства: 

Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі та в розмірі 6935,31 

грн. (шість тисяч дев’ятсот тридцять п’ять гривень тридцять одна копійка) на 

рік за повний рік користування земельною ділянкою, що становить 8% від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки» 

   2.Надати дозвіл селищному голові Олександру КУЖЕЛЮ укласти 

додаткову угоду з ПП « Довжик» з урахуванням відповідних змін.(Додаткова 

угода додається) 

 



 

   3.Додаткову угоду зареєструвати відповідно до чинного законодавства. 

   4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва, житлово – коммунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про внесення змін до договору оренди ПП « Довжик» 

 

Відповідно до пункту 34 частини 1  статті 26, статті 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, Закону 

України «Про землеустрій», Податкового кодексу України, рішення другого 

пленарного засідання першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого 

скликання від 11.11.2020 «Про реорганізацію Довжицької сільської ради», 

рішення третьої позачергової сесії Чупахівської селищної ради восьмого 

скликання від 23.11.2020 « Про внесення змін до рішення другого пленарного 

засідання першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 

11.11.2020 «Про реорганізацію Довжицької сільської ради», розглянувши 

клопотання директора ПП «Довжик» Стожка Олександра Сергійовича, щодо 

внесення змін до договору оренди від 22.12.2016 зареєстрованого 22.12.2016 

за №18208934, селищна рада ВИРІШИЛА:  

 

   1.Внести зміни до договору оренди від 22.12.2016 зареєстрованого 

22.12.2016 за №18208934, а саме: 

1) Орендодавець Довжицька сільська рада в особі сільського голови 

Почепцова Володимира Олексійовича змінити на Чупахівська селищна рада 

Охтирського району Сумської області в особі селищного голови Олександра 

КУЖЕЛЯ. 

2)  Пункт 5. Замість « Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 

становить не проведена» замінити на «Нормативна грошова оцінка земельної 

ділянки становить не менше середньої нормативно-грошової оцінки 

сільськогосподарських угідь по Сумській області. Станом на 01.01.2021 

становить: рілля – 26793,00 грн., сіножаті – 6522,33 грн., за 1 га.  

3) Пункт 9. Замість « Плата за користування земельною ділянкою 

вноситься Орендарем виключно в грошовій формі в розмірі ______________, 

що становить 5% від грошової оцінки одиниці площі ріллі по Сумській 

області. Викласти в новій редакції відповідно до чинного законодавства: 

Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі та в розмірі 295,53 

грн. (чотириста одна гривня десять копійок) на рік за повний рік 

користування земельною ділянкою, що становить 8% від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки» 

   2.Надати дозвіл селищному голові Олександру КУЖЕЛЮ укласти 

додаткову угоду з ПП « Довжик» з урахуванням відповідних змін. 

(Додаткова угода додається) 

 



 

   3.Додаткову угоду зареєструвати відповідно до чинного законодавства. 

   4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 

                                                                                                                           

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про надання земельної ділянки в оренду ПП « Довжик» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва під власним майном  

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України, рішення другого пленарного засідання першої 

сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 11.11.2020 «Про 

реорганізацію Довжицької сільської ради», рішення третьої позачергової 

сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 23.11.2020 « Про 

внесення змін до рішення другого пленарного засідання першої сесії 

Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 11.11.2020 «Про 

реорганізацію Довжицької сільської ради», Наказу ГУ Держгеокадастру у 

Сумській області від 15.02.2021 № 23-ОТГ» про передачу земельних ділянок 

державної власності у комунальну власність» та від 23.02.2021 № 34-ОТГ      

« Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у 

Сумській області від 15.02.2021 № 23-ОТГ»,  рішення постійної комісії з 

питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання ПП 

« Довжик», про надання земельної ділянки в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва під власним майном по вул. Зарічна, 

б.12 с. Довжик, площею 0,1909 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

    1. Надати в оренду ПП « Довжик» земельну ділянку площею 0,1909 га, 

землі комунальної власності сільськогосподарського призначення, 

кадастровий номер 5920382800:01:001:5597 розташованої на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 10 

років. 

     2. Встановити ставку орендної плати за землю в розмірі 8 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

     3. Укласти з ПП « Довжик» в особі директора Стожка О.С. договір оренди 

землі. 

     4. ПП « Довжик» зареєструвати договір оренди землі згідно із Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень».  

      5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про надання земельної ділянки в оренду ПП « Довжик» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва під власним майном  

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України, рішення другого пленарного засідання першої 

сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 11.11.2020 «Про 

реорганізацію Довжицької сільської ради», рішення третьої позачергової 

сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 23.11.2020 « Про 

внесення змін до рішення другого пленарного засідання першої сесії 

Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 11.11.2020 «Про 

реорганізацію Довжицької сільської ради», Наказу ГУ Держгеокадастру у 

Сумській області від 15.02.2021 № 23-ОТГ» про передачу земельних ділянок 

державної власності у комунальну власність» та від 23.02.2021 № 34-ОТГ      

« Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у 

Сумській області від 15.02.2021 № 23-ОТГ», рішення постійної комісії з 

питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання ПП 

« Довжик», про надання земельної ділянки в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва під власним майном по вул. Мічуріна, 

б.31б с. Довжик, площею 1,9067 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

    1. Надати в оренду ПП « Довжик» земельну ділянку площею 1,9067 га, 

землі комунальної власності сільськогосподарського призначення, 

кадастровий номер 5920382800:01:001:5594 розташованої на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 10 

років. 

     2. Встановити ставку орендної плати за землю в розмірі 8 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

     3. Укласти з ПП « Довжик» в особі директора Стожка О.С. договір оренди 

землі. 

     4. ПП « Довжик» зареєструвати договір оренди землі згідно із Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень».  

      5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про надання земельної ділянки в оренду ПП « Довжик» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва під власним майном  

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України, рішення другого пленарного засідання першої 

сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 11.11.2020 «Про 

реорганізацію Довжицької сільської ради», рішення третьої позачергової 

сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 23.11.2020 « Про 

внесення змін до рішення другого пленарного засідання першої сесії 

Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 11.11.2020 «Про 

реорганізацію Довжицької сільської ради», Наказу ГУ Держгеокадастру у 

Сумській області від 15.02.2021 № 23-ОТГ» про передачу земельних ділянок 

державної власності у комунальну власність» та від 23.02.2021 № 34-ОТГ      

« Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у 

Сумській області від 15.02.2021 № 23-ОТГ», рішення постійної комісії з 

питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання ПП 

« Довжик», про надання земельної ділянки в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва під власним майном по вул. Шпака, 

б.10, с. Довжик, площею 1,0228 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

    1. Надати в оренду ПП « Довжик» земельну ділянку площею 1,0228 га, 

землі комунальної власності сільськогосподарського призначення, 

кадастровий номер 5920382800:01:001:5596 розташованої на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 10 

років. 

     2. Встановити ставку орендної плати за землю в розмірі 8 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

     3. Укласти з ПП « Довжик» в особі директора Стожка О.С. договір оренди 

землі. 

     4. ПП « Довжик» зареєструвати договір оренди землі згідно із Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень».  

      5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання земельної ділянки в оренду ПП « Довжик» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва під власним майном  

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України, рішення другого пленарного засідання першої 

сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 11.11.2020 «Про 

реорганізацію Довжицької сільської ради», рішення третьої позачергової 

сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 23.11.2020 « Про 

внесення змін до рішення другого пленарного засідання першої сесії 

Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 11.11.2020 «Про 

реорганізацію Довжицької сільської ради», Наказу ГУ Держгеокадастру у 

Сумській області від 15.02.2021 № 23-ОТГ» про передачу земельних ділянок 

державної власності у комунальну власність» та від 23.02.2021 № 34-ОТГ      

« Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у 

Сумській області від 15.02.2021 № 23-ОТГ», рішення постійної комісії з 

питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання ПП 

« Довжик», про надання земельної ділянки в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва під власним майном по вул. Шпака, 

б.12, с. Довжик, площею 1,3805 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати в оренду ПП « Довжик» земельну ділянку площею 1,3805 га, 

землі комунальної власності сільськогосподарського призначення, 

кадастровий номер 5920382800:01:001:5599 розташованої на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 10 

років. 

     2. Встановити ставку орендної плати за землю в розмірі 8 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

     3. Укласти з ПП « Довжик» в особі директора Стожка О.С. договір оренди 

землі. 

     4. ПП « Довжик» зареєструвати договір оренди землі згідно із Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень».  



 

      5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання земельної ділянки в оренду ПП « Довжик» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва під власним майном  

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України, рішення другого пленарного засідання першої 

сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 11.11.2020 «Про 

реорганізацію Довжицької сільської ради», рішення третьої позачергової 

сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 23.11.2020 « Про 

внесення змін до рішення другого пленарного засідання першої сесії 

Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 11.11.2020 «Про 

реорганізацію Довжицької сільської ради», Наказу ГУ Держгеокадастру у 

Сумській області від 15.02.2021 № 23-ОТГ» про передачу земельних ділянок 

державної власності у комунальну власність» та від 23.02.2021 № 34-ОТГ      

« Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у 

Сумській області від 15.02.2021 № 23-ОТГ», рішення постійної комісії з 

питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання ПП 

« Довжик», про надання земельної ділянки в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва під власним майном по вул. Мічуріна, 

б.13 а, с. Довжик, площею 2,3678 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати в оренду ПП « Довжик» земельну ділянку площею 2,3678 га, 

землі комунальної власності сільськогосподарського призначення, 

кадастровий номер 5920382800:01:001:5593 розташованої на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 10 

років. 

     2. Встановити ставку орендної плати за землю в розмірі 8 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

     3. Укласти з ПП « Довжик» в особі директора Стожка О.С. договір оренди 

землі. 

     4. ПП « Довжик» зареєструвати договір оренди землі згідно із Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень».  



 

      5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання земельної ділянки в оренду ПП « Довжик» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва під власним майном  

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України, рішення другого пленарного засідання першої 

сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 11.11.2020 «Про 

реорганізацію Довжицької сільської ради», рішення третьої позачергової 

сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 23.11.2020 « Про 

внесення змін до рішення другого пленарного засідання першої сесії 

Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 11.11.2020 «Про 

реорганізацію Довжицької сільської ради», Наказу ГУ Держгеокадастру у 

Сумській області від 15.02.2021 № 23-ОТГ» про передачу земельних ділянок 

державної власності у комунальну власність» та від 23.02.2021 № 34-ОТГ      

« Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у 

Сумській області від 15.02.2021 № 23-ОТГ», рішення постійної комісії з 

питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання ПП 

« Довжик», про надання земельної ділянки в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва під власним майном по вул. Шпака, 

б.18, с. Довжик, площею 0,0990 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати в оренду ПП « Довжик» земельну ділянку площею 0,0990 га, 

землі комунальної власності сільськогосподарського призначення, 

кадастровий номер 5920382800:01:001:5592 розташованої на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 10 

років. 

     2. Встановити ставку орендної плати за землю в розмірі 8 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

     3. Укласти з ПП « Довжик» в особі директора Стожка О.С. договір оренди 

землі. 

     4. ПП « Довжик» зареєструвати договір оренди землі згідно із Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень».  



 

      5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання земельної ділянки в оренду ПП « Довжик» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва під власним майном  

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України, рішення другого пленарного засідання першої 

сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 11.11.2020 «Про 

реорганізацію Довжицької сільської ради», рішення третьої позачергової 

сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 23.11.2020 « Про 

внесення змін до рішення другого пленарного засідання першої сесії 

Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 11.11.2020 «Про 

реорганізацію Довжицької сільської ради», Наказу ГУ Держгеокадастру у 

Сумській області від 15.02.2021 № 23-ОТГ» про передачу земельних ділянок 

державної власності у комунальну власність» та від 23.02.2021 № 34-ОТГ      

« Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у 

Сумській області від 15.02.2021 № 23-ОТГ», рішення постійної комісії з 

питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання ПП 

« Довжик», про надання земельної ділянки в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва під власним майном по вул. Шпака, 

б.16, с. Довжик, площею 0,0060 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати в оренду ПП « Довжик» земельну ділянку площею 0,0060 га, 

землі комунальної власності сільськогосподарського призначення, 

кадастровий номер 5920382800:01:001:5591 розташованої на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 10 

років. 

     2. Встановити ставку орендної плати за землю в розмірі 8 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

     3. Укласти з ПП « Довжик» в особі директора Стожка О.С. договір оренди 

землі. 

     4. ПП « Довжик» зареєструвати договір оренди землі згідно із Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень».  



 

      5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома  сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про поновлення договору оренди землі наданої для ведення 

фермерського господарства із гр. Ведерніковим Вадимом 

Володимировичем  на території  Чупахівської селищної ради 

 Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 93, 124, 126-1 

Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,  

рішення другого пленарного засідання першої сесії Чупахівської селищної 

ради восьмого скликання від 11.11.2020 «Про реорганізацію Олешнянської 

сільської ради», рішення третьої позачергової сесії Чупахівської селищної 

ради восьмого скликання від 23.11.2020 « Про внесення змін до рішення 

другого пленарного засідання першої сесії Чупахівської селищної ради 

восьмого скликання від 11.11.2020 «Про реорганізацію Олешнянської 

сільської ради», Наказу ГУ Держгеокадастру у Сумській області від 

01.12.2020 № 9-ОТГ  «Про передачу земельних ділянок державної власності 

у комунальну власність», розглянувши заяву громадянина Ведернікова 

Вадима Володимировича, про поновлення договору оренди землі, селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 

1. Поновити термін дії договору оренди землі, укладеного між Головним 

управлінням Держгекадастру у Сумській області та громадянином 

Ведерніковим Вадимом Володимировичем, зареєстрованого у Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового 

права від 28.04.2014 зареєстрованого 10.10.2014 за № 7282846, кадастровий 

номер 5920386300:01:001:5669, площею 40,7309 га., строком на 7 років. 

2. Внести зміни до Договору виклавши в новій редакції пункт 9: 

«9. Орендна плата вноситься орендарем виключно у грошовій формі в 

розмірі ____________ гривень (                               ) в рік, що становить 8 % 

від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.» 

3. Зобов’язати громадянина Ведернікова Вадима Володимировича: 

1) укласти додаткову угоду до договору оренди землі від 28.04.2014 

зареєстрованого 10.10.2014 за № 7282846 на новий строк; 

2) використовувати земельну ділянку суворо за цільовим призначенням; 

3) утримувати в належному санітарному стані прилеглу територію; 

4) своєчасно сплачувати орендну плату за землю. 

4. Громадянину Ведернікову Вадиму Володимировичу провести 

реєстрацію укладеної додаткової угоди у порядку встановленому чинним  

законодавством. 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома  сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про поновлення договору оренди землі наданої для ведення 

фермерського господарства із гр. Ведерніковим Вадимом 

Володимировичем  на території  Чупахівської селищної ради 

 Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 93, 124, 126-1 

Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,  

рішення другого пленарного засідання першої сесії Чупахівської селищної 

ради восьмого скликання від 11.11.2020 «Про реорганізацію Олешнянської 

сільської ради», рішення третьої позачергової сесії Чупахівської селищної 

ради восьмого скликання від 23.11.2020 « Про внесення змін до рішення 

другого пленарного засідання першої сесії Чупахівської селищної ради 

восьмого скликання від 11.11.2020 «Про реорганізацію Олешнянської 

сільської ради», Наказу ГУ Держгеокадастру у Сумській області від 

01.12.2020 № 9-ОТГ  «Про передачу земельних ділянок державної власності 

у комунальну власність», розглянувши заяву громадянина Ведернікова 

Вадима Володимировича, про поновлення договору оренди землі, селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 

1. Поновити термін дії договору оренди землі, укладеного між Головним 

управлінням Держгекадастру у Сумській області та громадянином 

Ведерніковим Вадимом Володимировичем, зареєстрованого у Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового 

права від  28.04.2014 зареєстрованого 10.10.2014 за № 7282876, кадастровий 

номер 5920386300:01:002:5157, площею 15,1363 га., строком на 7 років. 

2. Внести зміни до Договору виклавши в новій редакції пункт 9: 

«9. Орендна плата вноситься орендарем виключно у грошовій формі в 

розмірі ___________ гривень (                       ) в рік, що становить 8 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки.» 

3. Зобов’язати громадянина Ведернікова Вадима Володимировича: 

1) укласти додаткову угоду до договору оренди землі від 28.04.2014 

зареєстрованого 10.10.2014 за № 7282876 на новий строк; 

2) використовувати земельну ділянку суворо за цільовим призначенням; 

3) утримувати в належному санітарному стані прилеглу територію; 

4) своєчасно сплачувати орендну плату за землю. 

4. Громадянину Ведернікову Вадиму Володимировичу провести 

реєстрацію укладеної додаткової угоди у порядку встановленому чинним 

законодавством. 

 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома  сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про поновлення договору оренди землі наданої для ведення 

фермерського господарства із гр. Ведерніковим Вадимом 

Володимировичем  на території  Чупахівської селищної ради 

 Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 93, 124, 126-1 

Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,  

рішення другого пленарного засідання першої сесії Чупахівської селищної 

ради восьмого скликання від 11.11.2020 «Про реорганізацію Олешнянської 

сільської ради», рішення третьої позачергової сесії Чупахівської селищної 

ради восьмого скликання від 23.11.2020 « Про внесення змін до рішення 

другого пленарного засідання першої сесії Чупахівської селищної ради 

восьмого скликання від 11.11.2020 «Про реорганізацію Олешнянської 

сільської ради», Наказу ГУ Держгеокадастру у Сумській області від 

01.12.2020 № 9-ОТГ  «Про передачу земельних ділянок державної власності 

у комунальну власність», розглянувши заяву громадянина Ведернікова 

Вадима Володимировича, про поновлення договору оренди землі, селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 

1. Поновити термін дії договору оренди землі, укладеного між Головним 

управлінням Держгекадастру у Сумській області та громадянином 

Ведерніковим Вадимом Володимировичем, зареєстрованого у Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового 

права від  28.04.2014 зареєстрованого 10.10.2014 за № 7283585, кадастровий 

номер 5920386300:01:002:5159, площею 10,2957 га., строком на 7 років. 

2. Внести зміни до Договору виклавши в новій редакції пункт 9: 

«9. Орендна плата вноситься орендарем виключно у грошовій формі в 

розмірі ___________ гривень (                                            ) в рік, що становить 

8 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.» 

3. Зобов’язати громадянина Ведернікова Вадима Володимировича: 

1) укласти додаткову угоду до договору оренди землі від 28.04.2014 

зареєстрованого 10.10.2014 за № 7283585 на новий строк; 

2) використовувати земельну ділянку суворо за цільовим призначенням; 

3) утримувати в належному санітарному стані прилеглу територію; 

4) своєчасно сплачувати орендну плату за землю. 

4. Громадянину Ведернікову Вадиму Володимировичу провести 

реєстрацію укладеної додаткової угоди у порядку встановленому чинним 

законодавством. 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома  сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про поновлення договору оренди землі наданої для ведення 

фермерського господарства із гр. Ведерніковим Вадимом 

Володимировичем  на території  Чупахівської селищної ради 

 

 Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 93, 124, 126-1 

Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,  

рішення другого пленарного засідання першої сесії Чупахівської селищної 

ради восьмого скликання від 11.11.2020 «Про реорганізацію Олешнянської 

сільської ради», рішення третьої позачергової сесії Чупахівської селищної 

ради восьмого скликання від 23.11.2020 « Про внесення змін до рішення 

другого пленарного засідання першої сесії Чупахівської селищної ради 

восьмого скликання від 11.11.2020 «Про реорганізацію Олешнянської 

сільської ради», Наказу ГУ Держгеокадастру у Сумській області від 

01.12.2020 № 9-ОТГ  «Про передачу земельних ділянок державної власності 

у комунальну власність», розглянувши заяву громадянина Ведернікова 

Вадима Володимировича, про поновлення договору оренди землі, селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 

1. Поновити термін дії договору оренди землі, укладеного між Головним 

управлінням Держгекадастру у Сумській області та громадянином 

Ведерніковим Вадимом Володимировичем, зареєстрованого у Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового 

права від 28.04.2014 зареєстрованого 10.10.2014 за № 7282716, кадастровий 

номер 5920386300:01:002:5158, площею 14,8621 га., строком на 7 років. 

2. Внести зміни до Договору виклавши в новій редакції пункт 9: 

«9. Орендна плата вноситься орендарем виключно у грошовій формі в 

розмірі ____________ гривень (                                                  ) в рік, що 

становить 8 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.» 

3. Зобов’язати громадянина Ведернікова Вадима Володимировича: 

1) укласти додаткову угоду до договору оренди землі від 28.04.2014 

зареєстрованого 10.10.2014 за № 7283585 на новий строк; 

2) використовувати земельну ділянку суворо за цільовим призначенням; 

3) утримувати в належному санітарному стані прилеглу територію; 

4) своєчасно сплачувати орендну плату за землю. 

4. Громадянину Ведернікову Вадиму Володимировичу провести 

реєстрацію укладеної додаткової угоди у порядку встановленому чинним 

законодавством. 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 



 

 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома  сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про поновлення договору оренди землі наданої для ведення 

фермерського господарства із гр. Ведерніковим Вадимом 

Володимировичем  на території  Чупахівської селищної ради 

 Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 93, 124, 126-1 

Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,  

рішення другого пленарного засідання першої сесії Чупахівської селищної 

ради восьмого скликання від 11.11.2020 «Про реорганізацію Олешнянської 

сільської ради», рішення третьої позачергової сесії Чупахівської селищної 

ради восьмого скликання від 23.11.2020 « Про внесення змін до рішення 

другого пленарного засідання першої сесії Чупахівської селищної ради 

восьмого скликання від 11.11.2020 «Про реорганізацію Олешнянської 

сільської ради», Наказу ГУ Держгеокадастру у Сумській області від 

01.12.2020 № 9-ОТГ  «Про передачу земельних ділянок державної власності 

у комунальну власність», розглянувши заяву громадянина Ведернікова 

Вадима Володимировича, про поновлення договору оренди землі, селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 

1. Поновити термін дії договору оренди землі, укладеного між Головним 

управлінням Держгекадастру у Сумській області та громадянином 

Ведерніковим Вадимом Володимировичем, зареєстрованого у Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового 

права від 28.04.2014 зареєстрованого 10.10.2014 за № 7286929, кадастровий 

номер 5920386300:01:001:5668, площею 30,3322 га., строком на 7 років. 

2. Внести зміни до Договору виклавши в новій редакції пункт 9: 

«9. Орендна плата вноситься орендарем виключно у грошовій формі в 

розмірі ___________ гривень (                                            ) в рік, що становить 

8 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.» 

3. Зобов’язати громадянина Ведернікова Вадима Володимировича: 

1) укласти додаткову угоду до договору оренди землі від 28.04.2014 

зареєстрованого 10.10.2014 за № 7283585 на новий строк; 

2) використовувати земельну ділянку суворо за цільовим призначенням; 

3) утримувати в належному санітарному стані прилеглу територію; 

4) своєчасно сплачувати орендну плату за землю. 

4. Громадянину Ведернікову Вадиму Володимировичу провести 

реєстрацію укладеної додаткової угоди у порядку встановленому чинним 

законодавством. 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома  сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду ПСП АФ « Піонер» для іншого сільськогосподарського 

призначення  

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних 

відносин, розглянувши заяву ПСП АФ « Піонер», про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення 

іншого сільськогосподарського призначення під власним майном по вул. 

Садовій, б.54 б в смт Чупахівка, площею 0,6000 га, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду для ведення іншого сільськогосподарського призначення (код згідно 

КВЦПЗ 01.13) по вул. Садовій, б.54 б в смт Чупахівка на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0104. 

     2. Надати в оренду ПСП АФ « Піонер» земельну ділянку площею 0,6000 

га, землі комунальної власності сільськогосподарського призначення, 

кадастровий номер 5920355500:01:002:0104 розташованої на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області для 

ведення іншого сільськогосподарського призначення терміном на 49 років. 

     3. Встановити ставку орендної плати за землю в розмірі 8 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

      4. Укласти з ПСП АФ « Піонер» в особі виконавчого директора Биковець 

О.М. договір оренди землі. 

      5. ПСП АФ « Піонер» зареєструвати договір оренди землі згідно із 

Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень».  

      6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – коммунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома  сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920386300:01:003:0066 

 

       Керуючись   пунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 33 Закону України     

« Про місцеве самоврядування в Україні», статтями  12, 79-1, 122, 126 

Земельного кодексу України, Законом України « Про землеустрій», 

розглянувши технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:   

  

 1.  Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності ( кадастровий номер 

5920386300:01:003:0066). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки (кадастровий номер 5920386300:01:003:0066), 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: 

5920386300:01:003:0206; 5920386300:01:003:0207; 5920382000:01:003:0156 

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 – коммунального господарства,  

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 

 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 
                       

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома  сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920355500:01:001:5511 

 

       Керуючись   пунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 33 Закону України     

« Про місцеве самоврядування в Україні», статтями  12, 79-1, 122, 126 

Земельного кодексу України, Законом України « Про землеустрій», 

розглянувши технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:   

  

 1.  Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності ( кадастровий номер 

5920355500:01:001:5511). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки (кадастровий номер 5920355500:01:001:5511), 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: 

5920355500:01:002:0119; 5920355500:01:002:0118; 5920355500:01:002:0117 

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 – коммунального господарства,  

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 

 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 
 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома  сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920385400:01:001:5777 

 

       Керуючись   пунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 33 Закону України     

« Про місцеве самоврядування в Україні», статтями  12, 79-1, 122, 126 

Земельного кодексу України, Законом України « Про землеустрій», 

розглянувши технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:   

  

 1.  Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності ( кадастровий номер 

5920385400:01:001:5777). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки (кадастровий номер 5920385400:01:001:5777), 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. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею 0,7500 га 

(угіддя – рілля), кадастровий номер 5920385400:01:001:5860, власнику 

земельної ділянки Бублику Сергію Івановичу, відповідно до Державного акту 

на право приватної власності на землю серії І-СМ № 016946 виданого 28 

серпня 2002 року.  

       4. Громадянину Бублику Сергію Івановичу зареєструвати речове право 

власності на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства. 

 

 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 
                    

    

 

 



 

                                                                                                                                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома  сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920385400:01:001:5777 

 

       Керуючись   пунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 33 Закону України     

« Про місцеве самоврядування в Україні», статтями  12, 79-1, 122, 126 

Земельного кодексу України, Законом України « Про землеустрій», 

розглянувши технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:   

  

 1.  Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності ( кадастровий номер 

5920385400:01:001:5777). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки (кадастровий номер 5920385400:01:001:5777), 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. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею 0,5000 га 

(угіддя – рілля), кадастровий номер 5920385400:01:001:5863, власнику 

земельної ділянки Гончару Володимиру Яковичу, відповідно до Державного 

акту на право приватної власності на землю серії І-СМ № 016952 виданого 28 

серпня 2002 року.  

       4. Громадянину Гончару Володимиру Яковичу зареєструвати речове 

право власності на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства. 

 

 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома  сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920385400:01:001:5777 

 

       Керуючись   пунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 33 Закону України     

« Про місцеве самоврядування в Україні», статтями  12, 79-1, 122, 126 

Земельного кодексу України, Законом України « Про землеустрій», 

розглянувши технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:   

  

 1.  Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності ( кадастровий номер 

5920385400:01:001:5777). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки (кадастровий номер 5920385400:01:001:5777), 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. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею 0,5000 га 

(угіддя – рілля), кадастровий номер 5920385400:01:001:5862, власниці 

земельної ділянки Марчевської Раїси Олександрівни відповідно до 

Державного акту на право приватної власності на землю серії І-СМ № 016951 

виданого 28 серпня 2002 року.  

       4. Громадянці Марчевській Раїсі Олександрівні зареєструвати речове 

право власності на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства. 

 

 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 



 

                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома  сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 
 

     Керуючись   статтями 12, 79-1  Земельного кодексу України,  статтями 25, 

56 Закону України «Про землеустрій», статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та рішенням постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, врахувавши 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 частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

  

 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 
                                                                                                                                

 

 

 

 

 

  

 

 



 

                                                                                                                                Додаток   

                                                                                                     до рішення 7 сесії 8 скликання  

                                                                                                     від 00.04.2021 « Про поділ  

                                                                                                     земельних  ділянок» 

 

№ 

п/

п 

Кадастровий номер  

Земельної ділянки 

Загальна 

 площа 

земельної 

ділянки 

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки 

(код КВЦПЗ) 

Кількість 

земельних 

ділянок, 

що утво-

рюється  

Площі 

земельних 

ділянок, що 

утворюються 

1 5920355500:01:002:0110 6,0710 Землі запасу 

(16.00) 

4 1 – 2,0000 га; 

2 – 2,0000 га; 

3 – 2,0000 га; 

4 – 0,0710 га 
 

 

 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома  сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 
 

     Керуючись   статтями 12, 79-1  Земельного кодексу України,  статтями 25, 

56 Закону України «Про землеустрій», статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та рішенням постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, врахувавши 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 частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

  

 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 
                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                                                                                                                                Додаток   

                                                                                                     до рішення 7 сесії 8 скликання  

                                                                                                     від 00.04.2021 « Про поділ  

                                                                                                     земельних  ділянок» 

 

№ 

п/

п 

Кадастровий номер  

Земельної ділянки 

Загальна 

 площа 

земельної 

ділянки 

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки 

(код КВЦПЗ) 

Кількість 

земельних 

ділянок, 

що утво-

рюється  

Площі 

земельних 

ділянок, що 

утворюються 

1 5920385400:01:001:5770 18,4648 Землі запасу 

(16.00) 

4 1 – 2,0000 га; 

2 – 0,5000 га; 

3 – 0,5000 га; 

4 – 0,5000 га; 

5 - 0,5000 га;  

6 – 14,4648 га. 

2 5920385400:01:001:5678 3,8709 Землі запасу 

(16.00) 

7 1 – 0,5500 га; 

2 - 0,5500 га; 

3 - 0,5500 га; 

4 - 0,5500 га; 

5 - 0,5500 га; 

6 - 0,5500 га; 

7 – 0,5709 га. 

3 5920386300:01:004:0087 2,3281 Землі запасу 

(16.00) 

2 1-1,1640 га; 

2 -1,1641 га. 

 

 

 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про внесення змін до рішення сімнадцятої сесії сьомого скликання 

Чупахівської селищної ради від 13.05.2019 « Про надання дозволу на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги» 

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статей 33, 46 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву головного лікаря КНП « ЦПМСД» ЧСР Галини Ашурової, 

про внесення змін до рішення сімнадцятої сесії сьомого скликання 

Чупахівської селищної ради від 13.05.2019 « Про надання дозволу на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги», селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Внесення змін до рішення сімнадцятої сесії сьомого скликання 

Чупахівської селищної ради від 13.05.2019 « Про надання дозволу на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги» а саме: 

1) В пункті 1. Замість адреси: с. Лантратівка, вул. Лебединська, 18 - г, 

замінити с. Лантратівка, вул. Лебединська 18 – в;  

- замість в смт Чупахівка по вул. Воздвиженська, 23 орієнтовною 

площею 1,10 га, замінити на орієнтовною площею 0,88 га; 

- замість адреси: с. Грінченкове пров. Шкільний, 8 замінити на 

с.Грінченкове, пров. Шкільний, 5. 

     

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 
 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Сьома сесія 

                                        ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я  

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки у власність 

громадянці Гордієнко Наталії Олександрівні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Гордієнко Наталії Олександрівни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна 

інформація), 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 (код згідно КВЦПЗ-02.01) за адресою: вул. 

Гоголя,27, с. Оленинське, площею 0,1613 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 

Гордієнко Наталії Олександрівні наданої для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) 

(код згідно КВЦПЗ-02.01) за адресою: с. Оленинське, вул. Гоголя, 27, 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:04:001:0123. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Гордієнко Наталії 

Олександрівні земельну ділянку площею–0,1613га, кадастровий номер - 

5920355500:04:001:0123  для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) розташовану 

за адресою: с. Оленинське, вул. Гоголя,27, на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Гордієнко Наталії Олександрівні 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 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

                                              ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки у власність 

громадянці Матющенко Людмилі Іванівні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Матющенко Людмили Іванівни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна 

інформація),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 (присадибна ділянка) за адресою: вул. Юрія 

Бережного,11, смт Чупахівка, площею 0,1441 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Матющенко Людмилі 

Іванівні наданої для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) (код згідно КВЦПЗ-

02.01) за адресою: вул. Юрія Бережного,11, смт Чупахівка, Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:02:001:3073. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Матющенко Людмилі 

Іванівні земельну ділянку площею–0,1441га, кадастровий номер - 

5920355500:02:001:3073  для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) розташовану 

за адресою: вул. Юрія Бережного,11, смт Чупахівка, Охтирського району 

Сумської області. 

    3. Громадянці Матющенко Людмилі 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 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

                                          ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки у власність 

громадянину Бирдіну Івану Петровичу для ведення особистого 

селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки  

Товстої Ніни Іванівни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна 

інформація), про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ-01.03) за адресою: вул. Запрудна, 2, с.Олешня, площею 0,4375 га, 

селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 

Бирдіна Івана Петровича наданої для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ-01.03) за адресою: с. Олешня, вул. 

Запрудна,2, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920386300:02:003:0244. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Товстій Ніні Іванівні, 

зареєстрованій за адресою :(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею–0,4375га, кадастровий номер - 5920386300:02:003:0244 для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення (в тому числі угіддя–рілля), розташовану за адресою: с. Олешня, 

вул. Запрудна, 2, на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

    3. Громадянці Товстій Ніні 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 



 

                                                                                                                                                                                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Подобній Ганні Карпівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Подобної Ганни Карпівни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства розташованої в межах с. Грінченкове на території Чупахівської 

селищної ради, площею 0,5000 га,  

селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Подобній Ганні Карпівні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства розташованої в межах с. Грінченкове, 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:02:001:0463. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Подобній Ганні Карпівні, 

зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 0,5000 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля), 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:02:001:0463, розташовану 

в межах с. Грінченкове на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Подобній Ганні Карпівні 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 

 



 

                                                                                                                                                                                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Лебедь Любові Григорівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Лебедь Любові Григорівни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства розташованої в межах с. Оленинське на території Чупахівської 

селищної ради, площею 0,6000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Лебедь Любові Григорівні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства розташованої в межах с. Оленинське, 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:04:001:0127. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Лебедь Любові Григорівні, 

зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 0,6000 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля), 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0127, розташовану 

в межах с. Оленинське на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

    3. Громадянці Лебедь Любові 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 

 



 

                                                                                                                                                                                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Манчуку Максиму Андрійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Манчука Максима Андрійовича, зареєстрованого за адресою:(конфіденційна 

інформація). про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства розташованої в межах с. Грінченкове на території Чупахівської 

селищної ради, площею 1,7464 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Манчуку Максиму Андрійовичу у власність за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ- 01.03), розташованої за 

межами населеного пункту на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:001:5179. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Манчуку Максиму 

Андрійовичу, зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,7464 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:001:5179, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Манчуку Максиму 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 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

                                               ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Хижняку Миколі Олександровичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Хижняка Миколи Олександровича, зареєстрованого за 

адресою:(конфіденційна інформація),про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства розташованої в межах с. Оленинське на території 

Чупахівської селищної ради, площею 0,5000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Хижняку Миколі Олександровичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства розташованої в межах с. Оленинське 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:04:001:0128. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Хижняку Миколі 

Олександровичу, зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 0,5000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:04:001:0128, розташовану в межах с. Оленинське на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Хижняку Миколі Олександровичу 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 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

                                              ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Вербицькому Ярославу 

Олександровичу для ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Вербицького Ярослава Олександровича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства розташованої в межах с. Оленинське на території 

Чупахівської селищної ради, площею 1,2500 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Вербицькому Ярославу Олександровичу у власність для ведення особистого 

селянського господарства (01.03) із земель запасу в межах с. Оленинське 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:04:001:0126. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Вербицькому Ярославу 

Олександровичу, зареєстрованому за адресою :(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,2500 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу  сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:04:001:0126, розташовану в межах с. Оленинське на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Вербицькому Ярославу Олександровичу 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 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

                                           ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці  Лапіній Людмилі Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Лапіної Людмили Миколаївни, зареєстрованої за адресою :(конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства розташованої в межах с. Оленинське на території Чупахівської 

селищної ради, площею 0,6000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Лапіній Людмилі Миколаївні у власність за рахунок земель  

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства розташованої в межах с. Оленинське 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:04:001:0130. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Лапіній Людмилі 

Миколаївні, зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація), земельну 

ділянку площею – 0,6000 га,  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:04:001:0130, розташовану в межах с. Оленинське на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Лапіній Людмилі 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 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                        
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Горяйстовій Вірі Григорівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Горяйстової Віри Григорівни зареєстрованої за адресою :(конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства розташованої в межах с. Грінченкове на території Чупахівської 

селищної ради, площею 0,4100 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Горяйстовій  Вірі Григорівні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ- 01.03)  за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення, розташованої в межах с. Грінченкове 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:02:001:0466. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Горяйстовій Вірі Григорівні, 

зареєстрованій за адресою :(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 0,4100 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель запасу сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – 

рілля), кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:02:001:0466, 

розташовану в межах с. Грінченкове на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Горяйстовій Вірі 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     

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Журавлю Олександру Миколайовичу 

для ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Журавля Олександра Миколайовича зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація), 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, площею 1,5400 га, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Журавлю Олександру 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 

5920355500:01:002:0093. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Журавлю Олександру 

Миколайовичу, зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,5400 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0093, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Журавлю Олександру 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     

            



 

                                                                                                                                                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Сулизі Юрію Миколайовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Сулиги Юрія Миколайовича зареєстрованого за адресою :(конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства розташованої в межах с. Оленинське на території Чупахівської 

селищної ради, площею 1,5000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Сулизі  Юрію Миколайовичу у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ- 01.03) за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення, розташованої в межах с. Оленинське 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0129. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Сулизі  Юрію 

Миколайовичу, зареєстрованому за адресою:(конфіденційна 

інформація),земельну ділянку площею – 1,5000 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

призначення ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної 

ділянки 5920355500:04:001:0129, розташовану в межах с. Оленинське на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Сулизі  Юрію 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    

 

             



 

                                                                                                     
                                                                                                                 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Семегуку Володимиру Миколайовичу 

для ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Семегука Володимира Миколайовича зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація), 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, площею 1,5400 га, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Семегуку  Володимиру 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 

5920355500:01:002:0088. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Семегуку  Володимиру 

Миколайовичу, зареєстрованому за адресою:(конфіденційна 

інформація),земельну ділянку площею – 1,5400 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0088, розташовану за  межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Семегуку  Володимиру 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 



 

                                                                                                                                                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Білокобильській Таїсії Григорівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Білокобильської Таїсії Григорівни зареєстрованої за адресою:(конфіденційна 

інформація), 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, площею 1,8050 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Білокобильській  Таїсії Григорівні 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 

5920355500:01:002:0098. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Білокобильській  Таїсії 

Григорівні, зареєстрованій за адресою :(конфіденційна інформація),земельну 

ділянку площею – 1,8050 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0098, розташовану за  межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці  Білокобильській  Таїсії 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 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Манзюку Олегу Олексійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Манзюка Олега Олексійовича зареєстрованого за адресою :(конфіденційна 

інформація),про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства розташованої в смт Чупахівка на території Чупахівської 

селищної ради, площею 0,8500 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Манзюку Олегу Олексійовичу 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 5920355500:02:001:3072. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Манзюку Олегу 

Олексійовичу, зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 0,8500 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:02:001:3072, розташовану в смт Чупахівка на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Манзюку Олегу 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 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Хижняку Олександру Миколайовичу 

для ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Хижняка Олександра Миколайовича, зареєстрованого за 

адресою:(конфіденційна інформація),про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства розташованої в межах с. Оленинське на території 

Чупахівської селищної ради, площею 0,8000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Хижняку Олександру Миколайовичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства розташованої в межах с. Оленинське 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:04:001:0131. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Хижняку Олександру 

Миколайовичу, зареєстрованому за адресою:(конфіденційна 

інформація),земельну ділянку площею – 0,8000 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:04:001:0131, розташовану в межах с. Оленинське на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Хижняку Олександру 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 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Хижняк Надії Олександрівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Хижняк Надії Олександрівни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства розташованої в межах с. Оленинське на території Чупахівської 

селищної ради, площею 1,2000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Хижняк Надії Олександрівні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства розташованої в межах с. Оленинське 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:04:001:0132. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Хижняк Надії 

Олександрівні, зареєстрованій за адресою:(конфіденційна 

інформація),земельну ділянку площею – 1,2000 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:04:001:0132, розташовану в межах с. Оленинське на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Хижняк Надії Олександрівні 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 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Рудаковій Тетяні Олександрівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Рудакової Тетяни Олександрівни, зареєстрованої за адресою :(конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства розташованої в межах с. Грінченкове на території Чупахівської 

селищної ради, площею 0,3000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Рудаковій Тетяні Олександрівні у власність за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03) розташованої в 

межах с. Грінченкове на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:02:001:0467. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Рудаковій Тетяні 

Олександрівні, зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 0,3000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:02:001:0467, розташовану в межах с. Грінченкове на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Рудаковій Тетяні Олександрівні 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 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Пономаренко Світлані Вікторівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Пономаренко Світлани Вікторівни, зареєстрованої за 

адресою:(конфіденційна інформація), про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства розташованої в межах с. Грінченкове 

на території Чупахівської селищної ради, площею 1,5000 га, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Пономаренко Світлані Вікторівні у власність для ведення особистого 

селянського господарства(код КВЦПЗ - 01.03) із земель запасу в межах с. 

Грінченкове Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:02:001:0480. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Пономаренко Світлані 

Вікторівні, зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація),земельну 

ділянку площею – 1,5000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:02:001:0480, розташовану в межах с. Грінченкове на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Пономаренко Світлані Вікторівні 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 

 



 

                                                                                                                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Гейко Катерині Григорівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки, 

Гейко Катерини Григорівни зареєстрованої за адресою:(конфіденційна 

інформація),про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства розташованої в межах с. Грінченкове на території Чупахівської 

селищної ради, площею 0,5000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Гейко Катерині Григорівні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства(код КВЦПЗ - 01.03) розташованої в 

межах с. Грінченкове на території Чупахівської селищної ради  Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:02:001:0479. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Гейко Катерині Григорівні, 

зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація),земельну ділянку 

площею – 0,5000 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля), 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:02:001:0479, розташовану 

в межах с. Грінченкове на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Гейко Катерині 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 



 

                                                                                                                                                                                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Ольховику Вадиму Олеговичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Ольховика Вадима Олеговича зареєстрованого за адресою:(конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства розташованої в межах смт Чупахівка на території Чупахівської 

селищної ради, площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Ольховику Вадиму Олеговичу у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ- 01.03) із земель запасу в 

межах смт Чупахівка Охтирського району Сумської області, кадастровий 

номер земельної ділянки 5920355500:02:002:3060. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Ольховику Вадиму 

Олеговичу, зареєстрованому за адресою:(конфіденційна 

інформація),земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – сіножаті), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:02:001:3060, розташовану в межах смт Чупахівка Охтирського 

району Сумської області. 

    3. Громадянину Ольховику Вадиму Олеговичу 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 

 

 

              



 

                                                                                                                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Жижці Любові Федорівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за адресою: Чупахівська селищна 

рада, Охтирський район, Сумська область. 

 

 Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 186  

Земельного кодексу України,Закону України «Про порядок виділення в 

натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», 

розглянувши заяву громадянки Жижки Любові Федорівни, зареєстрованої за 

адресою:(конфіденційна інформація), про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Жижці Любов Федорівні 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ( 01.01) на 

території ( Олешнянської сільської ради) Чупахівської селищної ради, 

Охтирського району, Сумської області. 

2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею 0,4921 га 

(угіддя – сіножаті), кадастровий номер 5920386300:01:004:0194 власнику 

земельної частки (паю) відповідно до технічної документації із землеустрою.  

3. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею 1,7860 га 

(угіддя – рілля), кадастровий номер 5920386300:01:004:0193 власнику 

земельної частки (паю) відповідно до технічної документації із землеустрою.    

4.Громадянці Жижці Любові Федорівні здійснити відповідні дії, щодо 

реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».  

 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              



 

                                                                                                                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Борейку Сергію Вікторовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Борейка Сергія Вікторовича, зареєстрованого за адресою:(конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства розташованої в межах с. Оленинське на території Чупахівської 

селищної ради, площею 0,8500 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Борейку Сергію Вікторовичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства розташованої в межах с. Оленинське 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:04:001:0133. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Борейку Сергію 

Вікторовичу, зареєстрованому за адресою:(конфіденційна 

інформація),земельну ділянку площею – 0,8500 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:04:001:0133, розташовану в межах с. Оленинське на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Борейку Сергію Вікторовичу 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 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Лапіну Ігорю Вікторовичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Лапіна Ігоря Вікторовича, зареєстрованого за адресою:(конфіденційна 

інформація), 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, площею 1,8050 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Лапіну Ігорю Вікторовичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства ( код КВЦПЗ- 01.03), розташованої за 

межами населеного пункту на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0096. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Лапіну Ігорю 

Вікторовичу, зареєстрованому за адресою:(конфіденційна 

інформація),земельну ділянку площею – 1,8050 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0096, розташовану за межами населеного пункту на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Лапіну Ігорю Вікторовичу 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 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Орєховій Юлії Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Орєхової Юлії Миколаївни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства розташованої в межах с. Грінченкове на території Чупахівської 

селищної ради, площею 1,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Орєховій  Юлії Миколаївні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства ( код КВЦПЗ- 01.03), розташованої в 

межах  с. Грінченкове на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:02:001:0469. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Орєховій  Юлії Миколаївні, 

зареєстрованій  за адресою:(конфіденційна інформація),земельну ділянку 

площею – 1,0000 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля), 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:02:001:0469, розташовану 

в межах с. Грінченкове на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці  Орєховій  Юлії 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 

 



 

                                                                                                                                                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Кузьменко Надії Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Кузьменко Надії Миколаївни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства розташованої в межах с. Грінченкове на території Чупахівської 

селищної ради, площею 0,3000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Кузьменко Надії Миколаївні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства ( код КВЦПЗ- 01.03), розташованої в 

межах  с. Грінченкове на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:02:001:0477. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Кузьменко Надії 

Миколаївні, зареєстрованій  за адресою:(конфіденційна інформація),земельну 

ділянку площею – 0,3000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:02:001:0477, розташовану в межах с. Грінченкове на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Кузьменко Надії 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 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Гаранжі Тамарі Олександрівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Гаранжі Тамари Олександрівни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна 

інформація),про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства розташованої в межах с. Грінченкове на території Чупахівської 

селищної ради, площею 0,2000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Гаранжі Тамарі Олександрівні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства ( код КВЦПЗ - 01.03), розташованої в 

межах  с. Грінченкове на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:02:001:0478. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Гаранжі Тамарі 

Олександрівні, зареєстрованій  за адресою:(конфіденційна 

інформація),земельну ділянку площею – 0,2000 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:02:001:0478, розташовану в межах с. Грінченкове на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Гаранжі Тамарі Олександрівні 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 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Теребій Надії Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Теребій Надії Миколаївни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства розташованої в межах с. Грінченкове на території Чупахівської 

селищної ради, площею 0,4000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Теребій Надії Миколаївні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства ( код КВЦПЗ- 01.03), розташованої в 

межах  с. Грінченкове на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:02:001:0481. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Теребій Надії Миколаївні, 

зареєстрованій  за адресою:(конфіденційна інформація),земельну ділянку 

площею – 0,4000 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля), 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:02:001:0481, розташовану 

в межах с. Грінченкове на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Теребій Надії 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 

 



 

                                                                                                                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Щоличевій Людмилі Олександрівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Щоличевої Людмили Олександрівни, зареєстрованої за 

адресою:(конфіденційна інформація),про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства розташованої за межами населеного пункту на 

території Чупахівської селищної ради, площею 1,5000 га, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Щоличевій Людмилі Олександрівні у власність для ведення особистого 

селянського господарства ( код КВЦПЗ- 01.03) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, розташованої за межами  населеного 

пункту на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:03:001:0008. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Щоличевій Людмилі 

Олександрівні, зареєстрованій  за адресою:(конфіденційна 

інформація),земельну ділянку площею – 1,5000 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:03:001:0008, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Щоличевій Людмилі Олександрівні 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 

 



 

                                                                                                                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Овчаренко Юлії Володимирівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Овчаренко Юлії Володимирівни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства розташованої в межах с. Розсохувате на території Чупахівської 

селищної ради, площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Овчаренко Юлії Володимирівні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства ( код КВЦПЗ- 01.03) розташованої в 

межах с. Розсохувате, Охтирського району Сумської області, кадастровий 

номер земельної ділянки 5920382000:03:001:0007. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Овчаренко Юлії 

Володимирівні, зареєстрованій  за адресою:(конфіденційна 

інформація),земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:03:001:0007, розташовану в межах с. Розсохувате на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Овчаренко Юлії Володимирівні 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 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Журавель Світлані Василівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Журавель Світлани Василівни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна 

інформація), 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, площею 1,8414 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Журавель Світлані Василівні 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 

5920355500:01:003:0289. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Журавель Світлані 

Василівні, зареєстрованій  за адресою:(конфіденційна інформація), земельну 

ділянку площею – 1,8414 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:003:0289, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Журавель Світлані Василівні 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 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Іваху Олександру Миколайовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Іваха Олександра Миколайовича, зареєстрованого за адресою:(конфіденційна 

інформація), 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, площею 1,8414 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Іваху Олександру 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 

5920355500:01:003:0283. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Іваху Олександру 

Миколайовичу, зареєстрованому  за адресою:(конфіденційна 

інформація)земельну ділянку площею – 1,8414 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:003:0283, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Іваху Олександру 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 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Дубко Михайлу Михайловичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Дубка Михайла Михайловича, зареєстрованого за адресою:(конфіденційна 

інформація), 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, площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Дубко Михайлу Михайловичу 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 

5920355500:01:001:5545. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Дубко Михайлу 

Михайловичу, зареєстрованому  за адресою:(конфіденційна 

інформація),земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – під господарськими будівлями і дворами), кадастровий 

номер земельної ділянки 5920355500:01:001:5545, розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

    3. Громадянину Дубко Михайлу 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 

 



 

                                                                                                                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Теребію Миколі Миколайовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Теребія Миколи Миколайовича, зареєстрованого за адресою:(конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства розташованої в межах с. Розсохувате, Охтирського району 

Сумської області, площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Теребію Миколі Миколайовичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства ( код згідно КВЦПЗ- 01.03) 

розташованої в межах с. Розсохувате, Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:03:001:0010. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Теребію Миколі 

Миколайовичу, зареєстрованому  за адресою:(конфіденційна 

інформація),земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:03:001:0010, розташовану в межах с. Розсохувате, на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Теребію 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 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Рудакову Миколі Івановичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Рудакова  Миколи Івановича, зареєстрованого за адресою :(конфіденційна 

інформація), 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 

1,8414 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Рудакову Миколі Івановичу 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 

5920355500:01:003:0288. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Рудакову Миколі 

Івановичу, зареєстрованому  за адресою:(конфіденційна 

інформація),земельну ділянку площею – 1,8414 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:003:0288, розташовану за межами населених пунктів, на 

території Чупахівської селищної ради, Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Рудакову 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 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Хижняку Антону Сергійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Хижняка Антона Сергійовича, зареєстрованого за адресою:(конфіденційна 

інформація), 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 

1,8414 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Хижняку Антону Сергійовичу 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 

5920355500:01:003:0286. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Хижняку Антону 

Сергійовичу, зареєстрованому  за адресою:(конфіденційна 

інформація),земельну ділянку площею – 1,8414 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:003:0286, розташовану за межами населених пунктів, на 

території Чупахівської селищної ради, Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Хижняку Антону 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   

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Тертичному Станіславу Ігнатовичу 

для ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Тертичного Станіслава Ігнатовича, зареєстрованого за 

адресою:(конфіденційна інформація), 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 1,8414 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Тертичному Станіславу Ігнатовичу 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 

5920355500:01:003:0285. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Тертичному Станіславу 

Ігнатовичу, зареєстрованому за адресою:(конфіденційна 

інформація),земельну ділянку площею – 1,8414 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:003:0285, розташовану за межами населених пунктів, на 

території Чупахівської селищної ради, Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Тертичному Станіславу Ігнатовичу 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   

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Лапіну Віталію Ігоровичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина, 

Лапіна Віталія Ігоровича, зареєстрованого за адресою :(конфіденційна 

інформація), 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 

1,8414 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Лапіну Віталію Ігоровичу 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 5920355500:01:003:0284. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Лапіну Віталію Ігоровичу, 

зареєстрованому  за адресою:(конфіденційна інформація),земельну ділянку 

площею – 1,8414 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – 

пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:003:0284, 

розташовану за межами населених пунктів, на території Чупахівської 

селищної ради, Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Лапіну Віталію Ігоровичу 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   

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Орлу Євгенію Володимировичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина, 

Орла Євгенія Володимировича, зареєстрованого за адресою:(конфіденційна 

інформація), 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 

1,3340 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Орлу Євгенію Володимировичу 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 

5920386300:01:003:0059. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Орлу Євгенію 

Володимировичу, зареєстрованому  за адресою:(конфіденційна 

інформація),земельну ділянку площею – 1,3340 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920386300:01:003:0059, розташовану за межами населених пунктів, на 

території Чупахівської селищної ради, Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Орлу Євгенію 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   

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

                                                   ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я  

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Білоцерківцю Анатолію Андрійовичу 

для ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Білоцерківця Анатолія Андрійовича, зареєстрованого за 

адресою:(конфіденційна інформація), про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства розташованої в с. Оленинське на 

території Чупахівської селищної ради, площею 0,8500 га, селищна рада   

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Білоцерківцю Анатолію Андрійовичу для ведення особистого 

селянського господарства ( код КВЦПЗ- 01.03) в с. Оленинське на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0134. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Білоцерківцю Анатолію 

Андрійовичу, зареєстрованому  за адресою:(конфіденційна 

інформація),земельну ділянку площею – 0,8500 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920355500:04:001:0134, розташовану в межах с. Оленинське на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Білоцерківцю Анатолію 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 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Галушко Олегу Володимировичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Галушко Олега Володимировича, зареєстрованого за адресою:(конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства розташованої в с. Довжик на території Чупахівської селищної 

ради, площею 0,7100 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Галушко Олегу Володимировичу у власність для ведення особистого 

селянського господарства ( код КВЦПЗ- 01.03) за рахунок земель запасу 

комунальної власності, розташованої в межах с. Довжик на Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382800:02:001:1512. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Галушко Олегу 

Володимировичу, зареєстрованому  за адресою:(конфіденційна 

інформація),земельну ділянку площею – 0,7100 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920382800:02:001:1512, розташовану в межах с. Довжик на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Галушко Олегу 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 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Давидову Миколі Олександровичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Давидова Миколи Олександровича, зареєстрованого за 

адресою:(конфіденційна інформація), 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, площею 1,6000 га, селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Давидову Миколі Олександровичу у власність для ведення особистого 

селянського господарства ( код КВЦПЗ- 01.03) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення,розташованої за межами населеного 

пункту на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:03:001:0009 . 

    2. Передати у приватну власність громадянину Давидову Миколі 

Олександровичу, зареєстрованому  за адресою:(конфіденційна 

інформація),земельну ділянку площею – 1,6000 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920382000:03:001:0009, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Давидову Миколі Олександровичу 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 

 

 



 

                                                              
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Кубрак Іріні Іларіонівні для 

індивідуального садівництва 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки, 

Кубрак Іріни Іларіонівни зареєстрованої за адресою:(конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва розташованої 

в смт Чупахівка на території Чупахівської селищної ради, площею 0,8500 га, 

селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Кубрак Іріні Іларіонівні у власність для індивідуального садівництва ( код 

КВЦПЗ - 01.05) із земель запасу в межах смт Чупахівка Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:02:002:3061. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Кубрак Іріні Іларіонівні, 

зареєстрованій  за адресою:(конфіденційна інформація),земельну ділянку 

площею – 0,1200 га  для індивідуального садівництва  із земель 

сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля), 

кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:02:002:3061, розташовану 

в межах смт Чупахівка на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Кубрак Іріні Іларіонівні 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 

 



 

                                                                                                                                                                                                                        
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Почепцовій Лідії Григорівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Почепцової Лідії Григорівни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства розташованої в с. Буро – Рубанівка на території Чупахівської 

селищної ради, площею 1,8000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Почепцовій Лідії Григорівні для ведення особистого 

селянського господарства ( код КВЦПЗ - 01.03) в с. Буро – Рубанівка на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382800:03:001:0014 . 

    2. Передати у приватну власність громадянці Почепцовій Лідії 

Григорівні, зареєстрованій  за адресою:(конфіденційна інформація),земельну 

ділянку площею – 1,8000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382800:03:001:0014, розташовану в с. Буро – Рубанівка на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Почепцовій Лідії 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 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Парфіловій Надії Іванівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Парфілової  Надії Іванівни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна 

інформація), 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, площею 1,8414 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Парфіловій  Надії Іванівні для ведення особистого селянського 

господарства ( код КВЦПЗ- 01.03) за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:003:0287. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Парфіловій  Надії Іванівні, 

зареєстрованій  за адресою:(конфіденційна інформація),земельну ділянку 

площею – 1,8414 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – 

пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:003:0287, 

розташовану за межами населених пунктів на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Парфіловій  Надії 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 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки у власність 

громадянці Петровій Тетяні Василівні для ведення особистого 

підсобного господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Петрової Тетяни Василівни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна 

інформація), про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 

власність для ведення особистого підсобного господарства (код згідно 

КВЦПЗ – 01.03) за адресою: вул. Лермонтова,10,с. Олешня, Охтирського 

району Сумської області, площею 0,7568 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Петрову 

Василю Андрійовичу наданої для ведення особистого підсобного 

господарства ( код КВЦПЗ- 01.03) за адресою (на території):с. Олешня, вул. 

Лермонтова,10, Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 5920386300:02:003:0243. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Петровій Тетяні Василівні 

земельну ділянку площею - 0,7568 га, кадастровий номер земельної ділянки 

5920386300:02:003:0243 для ведення особистого підсобного господарства із 

земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля) 

розташовану розташовану за адресою:с. Олешня, вул. Лермонтова,10, на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Петровій Тетяні Василівні 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 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки у власність 

громадянці Петровій Тетяні Василівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку,господарських будівель і споруд 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Петрової Тетяни Василівни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна 

інформація), 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(код згідно КВЦПЗ – 02.01)за 

адресою: вул. Лермонтова,10,с. Олешня, Охтирського району Сумської 

області, площею 0,0800 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Петрову 

Василю Андрійовичу наданої для будівництва і обслуговування житлового 

будинку,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) ( код згідно  

КВЦПЗ - 02.01) за адресою (на території): с. Олешня, вул. Лермонтова,10, 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920386300:02:003:5265. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Петровій Тетяні Василівні 

земельну ділянку площею - 0, 0800 га, кадастровий номер земельної ділянки 

5920386300:02:003:5265 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку,господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)  розташовану 

за адресою:с. Олешня, вул. Лермонтова,10, на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Петровій Тетяні Василівні 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 

 



 

                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Приходько Альоні Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Приходько Альони Миколаївни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства розташованої в с. Нове на території Чупахівської селищної 

ради, площею 0,3300 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Приходько Альоні Миколаївні для ведення особистого 

селянського господарства ( код КВЦПЗ- 01.03) в с. Нове на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920386300:06:001:0003. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Приходько Альоні 

Миколаївні, зареєстрованій  за адресою:(конфіденційна інформація),земельну 

ділянку площею – 0,3300 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920386300:06:001:0003, розташовану в с. Нове на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Приходько Альоні 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 

 

 



 

                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Мальченко Ользі Іванівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки, 

Мальченко Ольги Іванівни зареєстрованої за адресою:(конфіденційна 

інформація), 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, площею 1,5000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Мальченко Ользі Іванівні у власність для ведення особистого селянського 

господарства ( код КВЦПЗ- 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:03:001:0006. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Мальченко Ользі Іванівні 

зареєстрованій  за адресою:(конфіденційна інформація),земельну ділянку 

площею – 1,5000 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – 

пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:03:001:0006, 

розташовану за межами населених пунктів на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Мальченко Ользі 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 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

                                              ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Крамаренко Івану Григоровичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Крамаренка Івана Григоровича, зареєстрованого за адресою:(конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства розташованої в с. Олешня на території Чупахівської селищної 

ради, площею 1,4600 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Крамаренко Івану Григоровичу для ведення особистого 

селянського господарства ( код КВЦПЗ- 01.03) по вул. Лісова, в с. Олешня на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920386300:02:003:0228. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Крамаренко Івану 

Григоровичу, зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,4600 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920386300:02:003:0228, розташовану в с. Олешня, вул. Лісова, на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Крамаренко Івану 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 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Орєховій Валентині Володимирівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин,  розглянувши заяву громадянки 

Орєхової Валентини Володимирівни, зареєстрованої за 

адресою:(конфіденційна інформація), про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,7393 га, 

розташовану в межах с. Грінченкове Чупахівської селищної ради, селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Орєховій Валентині Володимирівні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої в межах с. Грінченкове на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920382000:02:001:0483. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Орєховій Валентині 

Володимирівні, зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація),  

земельну ділянку площею – 0,7393 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя –рілля), кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:02:001:0483 

розташовану в межах с. Грінченкове на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Орєховій Валентині Володимирівні 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 

 



 

                                                                                                                                                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Ромась Світлані Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Ромась Світлани Миколаївни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, площею 0,8689 га, розташовану в межах с. Грінченкове на 

території Чупахівської селищної ради, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Ромась Світлані Миколаївні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського  призначення  комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої в межах с. Грінченкове на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920382000:02:001:0484. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Ромась Світлані Миколаївні, 

зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація),  земельну ділянку 

площею – 0,8689 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля), 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:02:001:0484 розташовану в 

межах с. Грінченкове на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

    3. Громадянці Ромась Світлані 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 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянина Казьміна Сергія Сергійовича для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Казьміна Сергія Сергійовича,  зареєстрованого за адресою:(конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, площею 2,0000 га, розташовану в межах с. Розсохувате на 

території Чупахівської селищної ради, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Казьміну Сергію Сергійовичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського  призначення  комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства розташованої в межах с. Розсохувате 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:03:001:0012. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Казьміну Сергію 

Сергійовичу, зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація),  

земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:03:001:0012  розташовану в межах с. Розсохувате на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Казьміну Сергію 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 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Загребельній Ніні Георгіївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Загребельної Ніни Георгіївни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, площею 1,6000 га, розташовану за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Загребельній Ніні Георгіївні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, розташованої за межами населеного 

пункту на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:03:001:0011. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Загребельній Ніні 

Георгіївні, зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація),  земельну 

ділянку площею – 1,6000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:03:001:0011 розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Загребельній Ніні Георгіївні 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 

 



 

                                                                                                                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Колєснік Наталії Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Колєснік Наталії Миколаївни, зареєстрованої за адресою :(конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, площею 0,6100 га, розташовану в  межах с. Оленинське на 

території Чупахівської селищної ради, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Колєснік Наталії Миколаївні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої в межах с. Оленинське Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0136. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Колєснік Наталії 

Миколаївні, зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація),  

земельну ділянку площею – 0,6100 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:04:001:0136 розташовану в межах с. Оленинське на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Колєснік Наталії 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 

 

 
 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на земельну ділянку (пай) громадянам Ковбаті Олександру 

Володимировичу, Ковбаті Максиму Олександровичу, Ковбаті Анні 

Олександрівні, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (01.01) на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області 

 

 Відповідно до статей 25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянки Кривобок 

Валентини Миколаївни, що діє в інтересах Ковбати Максима 

Олександровича за довіреністю від 09.06.2020 реєстраційний № 1529, 

Ковбати Олександра Володимировича за довіреністю від 09.06.2020 

реєстраційний № 1530, Ковбати Анни Олександрівни за довіреністю від 

11.06.2020 реєстраційний № 1573 про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), Чупахівська селищна рада 

ВИРІШИЛА:   

           1. Надати дозвіл громадянам Ковбаті Максиму Олександровичу, 

Ковбаті Олександру Володимировичу, Ковбаті Анні Олександрівні,  на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку (пай) 

(сертифікат на право на земельну частку (пай) серія СМ № 0095324 виданого 

02.03.2021) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із 

земель колишнього САТЗТ ім. Щорса на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

           2. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну 

ділянку (пай) громадянам Ковбаті Максиму Олександровичу, Ковбаті 

Олександру Володимировичу, Ковбаті Анні Олександрівні розробити 

відповідно до вимог статті 55 Закону України «Про землеустрій». 

 

 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Петренко Ользі Петрівні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Петренко Ольги Петрівни, зареєстрованої за 

адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради, площею 0,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Петренко Ользі Петрівні, 

зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 

0,5000 га,  кадастровий номер 5920385400:01:001:5840, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Івановій Олені Іванівні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Іванової Олени Іванівни, зареєстрованої за 

адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради, площею 1,2700 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Івановій Олені Іванівні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 

01.03) площею 1,2700 га,  кадастровий номер 5920385400:01:001:5817, 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Іванову Олександру  

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Іванова Олександра Миколайовича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташовану на території  Чупахівської селищної ради, площею 0,6000 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянину Іванову Олександру Миколайовичу, 

зареєстрованому за адресою :(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 0,6000 га,  кадастровий номер 5920385400:01:001:5814, 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Сльозкіній Олені Миколаївні 

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Сльозкіної Олени Миколаївни, 

зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану на 

території  Чупахівської селищної ради, площею 0,5000 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Сльозкіній Олені Миколаївні, зареєстрованій 

за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,5000 га,  

кадастровий номер 5920385400:01:001:5853, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Михайленко Ользі 

Миколаївні для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Михайленко Ольги Миколаївни, 

зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану на 

території  Чупахівської селищної ради, площею 2,0000 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Михайленко Ользі Миколаївні, 

зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 2,0000 га,  кадастровий номер 5920355500:01:003:0301, 

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 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Колєсніку Ігорю 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Колєсніка Ігоря  Миколайовича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташовану на території  Чупахівської селищної ради, площею 2,0000 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянину Колєсніку Ігорю  Миколайовичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 2,0000 га,  кадастровий номер 5920355500:01:003:0297, 

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 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Сьома  сесія 

                                             ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Гордієнко Ганні Андріївні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Гордієнко Ганни Андріївни, зареєстрованої за 

адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства,  розташовану на території  

Чупахівської селищної ради, площею 2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Гордієнко Ганні Андріївні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 2,0000 га,  

кадастровий номер 5920355500:01:003:0296, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Сьома  сесія 

                                             ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                         смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Леві Миколі Євгеновичу для 

ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Леви Миколи Євгеновича, зареєстрованого 

за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства,  розташовану на території  

Чупахівської селищної ради, площею 1,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянину Леві Миколі Євгеновичу, зареєстрованому 

за адресою :(конфіденційна інформація),на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 1,5000 га,  

кадастровий номер 5920355500:01:003:0299, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Сьома  сесія 

                                             ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Міняйлу Олександру 

Івановичу для ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Міняйла Олександра Івановича, 

зареєстрованого за адресою :(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,  

розташовану на території  Чупахівської селищної ради, площею 1,4925 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянину Міняйлу Олександру Івановичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,4925 га,  кадастровий номер 5920355500:01:002:0114, 

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 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Сьома  сесія 

                                             ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                      смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Міняйлу Олександру 

Вікторовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Міняйла Олександра Вікторовича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація),про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства,  розташовану на 

території  Чупахівської селищної ради, площею 1,5000 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянину Міняйлу Олександру Вікторовичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,5000 га,  кадастровий номер 5920355500:01:003:0300, 

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 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома  сесія 

                                             ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Кириченку Миколі 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина  Кириченка Миколи Миколайовича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташовану на території  Чупахівської селищної ради, площею 1,4925 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянину Кириченку Миколі Миколайовичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,4925 га,  кадастровий номер 5920355500:01:002:0115, 

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 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома  сесія 

                                             ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Семигуку Юрію 

Володимировичу для ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Семигука Юрія Володимировича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташовану на території  Чупахівської селищної ради, площею 2,0000 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянину Семигуку Юрію Володимировичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 2,0000 га,  кадастровий номер 5920355500:01:003:0297, 

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 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома  сесія 

                                             ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Вельбою Костянтину 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина  Вельбоя Костянтина Миколайовича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташовану на території  Чупахівської селищної ради, площею 1,4925 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянину Вельбою Костянтину Миколайовичу, 

зареєстрованому за адресою :(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,4925 га,  кадастровий номер 5920355500:01:002:0116, 

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 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Сьома сесія 

                                                ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Хижняку Анатолію 

Олександровичу для ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Хижняка Анатолія Олександровича, 

зареєстрованого за адресою :(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,  

площею 2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину  

Хижняку Анатолію Олександровичу, зареєстрованому за 

адресою:(конфіденційна інформація), на земельну ділянку площею 2,0000 га 

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із 

земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, 

кадастровий номер 5920355500:01:003:0294, 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 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Сьома  сесія 

                                             ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                      смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Голубничій Тетяні Миколаївні 

для ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Голубничої Тетяни Миколаївни, 

зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану на 

території  Чупахівської селищної ради, площею 2,0000 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Голубничій Тетяні Миколаївні, 

зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 2,0000 га,  кадастровий номер 5920355500:01:003:0295, 

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 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Сьома  сесія 

                                             ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Шведенку Володимиру 

Григоровичу для ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина  Шведенка Володимира Григоровича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташовану на території  Чупахівської селищної ради, площею 1,4925 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянину Шведенку Володимиру Григоровичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,4925 га,  кадастровий номер 5920355500:01:002:0112, 

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 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Сьома  сесія 

                                             ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Ванфуліну Артему 

Юрійовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Ванфуліна Артема Юрійовича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташовану на території  Чупахівської селищної ради, площею 2,0000 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянину Ванфуліну Артему Юрійовичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 2,0000 га,  кадастровий номер 5920355500:01:003:0292, 

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 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Сьома  сесія 

                                             ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                      смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Жерновому Андрію 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Жернового Андрія Миколайовича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташовану на території  Чупахівської селищної ради, площею 2,0000 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянину Жерновому Андрію Миколайовичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 2,0000 га,  кадастровий номер 5920355500:01:003:0291, 

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 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                      смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Ляшенко Світлані Павлівні 

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Ляшенко Світлани Павлівни, зареєстрованої 

за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради, площею 0,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Ляшенко Світлані Павлівні, зареєстрованій за 

адресою :(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,5000 га,  

кадастровий номер 5920385400:01:001:5854, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Ляшенко Сергію Івановичу 

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Ляшенка Сергія Івановича, зареєстрованого 

за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради, площею 1,2534 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянину Ляшенко Сергію Івановичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,2534 га,  кадастровий номер 5920385400:01:001:5855, 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Заікіній Марині Миколаївні 

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Заікіної Марини Миколаївни, зареєстрованої 

за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради, площею 0,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Заікіній Марині Миколаївні, зареєстрованій 

за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,5000 га,  

кадастровий номер 5920385400:01:001:5839, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                        смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Совало Леоніду 

Васильовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Совала Леоніда Васильовича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташовану на території  Чупахівської селищної ради, площею 0,5000 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянину Совалу Леоніду Васильовичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 0,5000 га,  кадастровий номер 5920385400:01:001:5856, 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

    2. Розроблений проект землеустрою подати на затвердження сесії селищної 

ради. 

 

 

Селищний голова                             Олександр КУЖЕЛЬ  

 

 

 

     

 

                                                                                            

 



 

                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Білковській Олені 

Володимирівні для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Білковської Олени Володимирівни, 

зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану на 

території  Чупахівської селищної ради, площею 1,6322 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Білковської Олени Володимирівни, 

зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,6322 га,  кадастровий номер 5920385400:01:001:5829, 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

    2. Розроблений проект землеустрою подати на затвердження сесії селищної 

ради. 

 

 

Селищний голова                                    Олександр КУЖЕЛЬ  

 

 

 

                                                                                                

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                      смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Кривобоку Івану 

Олександровичу для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Кривобока Івана Олександровича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташовану на території  Чупахівської селищної ради, площею 0,8100 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянину Кривобоку Івану Олександровичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 0,8100 га,  кадастровий номер 5920385400:01:001:5800, 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

    2. Розроблений проект землеустрою подати на затвердження сесії селищної 

ради. 

 

 

Селищний голова                             Олександр КУЖЕЛЬ  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                



 

                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                 Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Кривобок Тетяні 

Володимирівні для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Кривобок  Тетяни Володимирівни, 

зареєстрованої за адресою :(конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану на 

території  Чупахівської селищної ради, площею 0,5000 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Кривобок  Тетяні Володимирівні, 

зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 0,5000 га,  кадастровий номер 5920385400:01:001:5837, 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

    2. Розроблений проект землеустрою подати на затвердження сесії селищної 

ради. 

 

 

Селищний голова                             Олександр КУЖЕЛЬ     

 

 

 

 

 

            

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                 Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Алієвій Євдокії Іванівні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Алієвої Євдокії Іванівни, зареєстрованої за 

адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради, площею 0,5300 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Алієвій Євдокії Іванівні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 

01.03) площею 0,5300 га,  кадастровий номер 5920385400:01:001:5822, 

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       

 

          

 

 

 

 
                                   

 

 



 

                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                 Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Хоменко Ніні Василівні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Хоменко Ніни Василівни, зареєстрованої за 

адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради, площею 0,3600 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Хоменко Ніні Василівні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 

01.03) площею 0,3600 га,  кадастровий номер 5920385400:01:001:5801, 

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 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Потапенку Миколі 

Васильовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Потапенка Миколи Васильовича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташовану на території  Чупахівської селищної ради,  площею 1,8300 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянину Потапенку Миколі Васильовичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,8300 га,  кадастровий номер 5920385400:01:001:5807, 

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 

 

 
 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                 Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                      смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Мартишку Сергію 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Мартишка Сергія Миколайовича, 

зареєстрованого за адресою :(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташовану на території  Чупахівської селищної ради,  площею 0,7000 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянину Мартишку Сергію Миколайовичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 0,7000 га,  кадастровий номер 5920385400:01:001:5808, 

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 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                 Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Гончар Наталії Федорівні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Гончар Наталії Федорівни, зареєстрованої за 

адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради, площею 0,6500 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Гончар Наталії Федорівні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,6500 га,  

кадастровий номер 5920385400:01:001:5818, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Бублик Ірині Василівні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Бублик Ірини Василівни, зареєстрованої за 

адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради, площею 0,7000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1.Надати дозвіл громадянці Бублик Ірині Василівні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,7000 га,  

кадастровий номер 5920385400:01:001:5815, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                 Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Шапошнику Віктору 

Михайловичу для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Шапошника Віктора Михайловича, 

зареєстрованого за адресою :(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташовану на території  Чупахівської селищної ради,  площею 0,6000 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянину Шапошнику Віктору Михайловичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 0,6000 га,  кадастровий номер 5920385400:01:001:5813, 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Ромасю Миколі Федоровичу 

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Ромася Миколи Федоровича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташовану на території  Чупахівської селищної ради,  площею 1,1500 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянину Ромасю Миколі Федоровичу, 

зареєстрованому за адресою :(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,1500 га,  кадастровий номер 5920385400:01:001:5816, 

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 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Чаловій Марині Миколаївні 

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Чалової Марини Миколаївни, зареєстрованої 

за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради, площею 0,5300 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Чаловій Марині Миколаївні, зареєстрованій 

за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,5300 га,  

кадастровий номер 5920385400:01:001:5809, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Пахоті Надії Федорівні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Пахоти Надії Федорівни, зареєстрованої за 

адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради, площею 0,4800 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

2. Надати дозвіл громадянці Пахоті Надії Федорівні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,4800 га,  

кадастровий номер 5920385400:01:001:5795, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Ромась Тетяні Григорівні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Ромась Тетяни Григорівни, зареєстрованої за 

адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради, площею 0,7200 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Ромась Тетяні Григорівні, зареєстрованій за 

адресою :(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,7200 га,  

кадастровий номер 5920385400:01:001:5819, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Кривобок Іраїді Олексіївні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Кривобок Іраїди Олексіївни, зареєстрованої 

за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради, площею 1,2100 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Кривобок Іраїди Олексіївни, зареєстрованій 

за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,7200 га,  

кадастровий номер 5920385400:01:001:5819, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Гуцову Василю Григоровичу 

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Гуцова Василя Григоровича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташовану на території  Чупахівської селищної ради,  площею 0,7000 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянину Гуцову Василю Григоровичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 0,7000 га,  кадастровий номер 5920385400:01:001:5806, 

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 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                             Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Олійник Наталії 

Володимирівні для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Олійник Наталії Володимирівни, 

зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану на 

території  Чупахівської селищної ради, площею 1,5200 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

3. Надати дозвіл громадянці Олійник Наталії Володимирівні, 

зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 

1,5200 га,  кадастровий номер 5920385400:01:001:5821, 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 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Кривобоку Івану 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Кривобока Івана Миколайовича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташовану на території  Чупахівської селищної ради,  площею 0,5500 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянину Кривобоку Івану Миколайовичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 0,5500 га,  кадастровий номер 5920385400:01:001:5812, 

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 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Пасльону Ігорю Івановичу 

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Пасльона Ігоря Івановича, зареєстрованого 

за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради,  площею 0,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянину Пасльона Ігорю Івановичу, зареєстрованому 

за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,5000 га,  

кадастровий номер 5920385400:01:001:5847, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Пасльон Таліні Миколаївні 

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Пасльон Таліни Миколаївни, зареєстрованої 

за адресою :(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради,  площею 0,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Пасльон Таліні Миколаївні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,5000 га,  

кадастровий номер 5920385400:01:001:5848, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Демиденко Наталії Федорівні 

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Демиденко Наталії Федорівни, зареєстрованої 

за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради,  площею 0,4500 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Демиденко Наталії Федорівні, зареєстрованій 

за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,4500 га,  

кадастровий номер 5920385400:01:001:5811, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Григоренко Марії Тимофіївні 

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Григоренко Марії Тимофіївни, зареєстрованої 

за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради,  площею 0,9300 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Григоренко Марії Тимофіївні, зареєстрованій 

за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,9300 га,  

кадастровий номер 5920385400:01:001:5810, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Задорожній Ніні 

Олександрівні для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Задорожної Ніни Олександрівни, 

зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану на 

території  Чупахівської селищної ради,  площею 0,6000 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Задорожній Ніні Олександрівні, 

зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 0,6000 га,  кадастровий номер 5920385400:01:001:5798, 

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 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Задорожній Ілоні Анатоліївні 

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Задорожної Ілони Анатоліївни, 

зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану на 

території  Чупахівської селищної ради,  площею 1,1200 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Задорожній Ілоні Анатоліївні, зареєстрованій 

за адресою :(конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 

1,1200 га,  кадастровий номер 5920385400:01:001:5823, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Божку Олександру 

Григоровичу для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Божка Олександра Григоровича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташовану на території  Чупахівської селищної ради,  площею 0,5500 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянину Божку Олександру Григоровичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 0,5500 га,  кадастровий номер 5920385400:01:001:5799, 

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 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Проценко Світлані 

Олександрівні  для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Проценко Світлани Олександрівни, 

зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану на 

території  Чупахівської селищної ради,  площею 0,5000 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Проценко Світлані Олександрівні, 

зареєстрованій за адресою :(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 0,5000 га,  кадастровий номер 5920385400:01:001:5857, 

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 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Божко Ользі Михайлівні  для 

ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Божко Ольги Михайлівни, зареєстрованої за 

адресою :(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради,  площею 0,8591 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Божко Ользі Михайлівні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,8591 га,  

кадастровий номер 5920385400:01:001:5796, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Невдачиній Аліні Романівні  

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Невдачиної Аліни Романівни, зареєстрованої 

за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради,  площею 0,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Невдачиній Аліні Романівні, зареєстрованій 

за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,5000 га,  

кадастровий номер 5920385400:01:001:5833, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Невдачиній Олені Леонідівні  

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Невдачиної Олени Леонідівни, зареєстрованої 

за адресою :(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради,  площею 0,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Невдачиній Олені Леонідівні, зареєстрованій 

за адресою :(конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 

0,5000 га,  кадастровий номер 5920385400:01:001:5834, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Божку Ігорю Сергійовичу 

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Божка Ігоря Сергійовича, зареєстрованого за 

адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради,  площею 0,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянину Божку Ігорю Сергійовичу, зареєстрованому 

за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,5000 га,  

кадастровий номер 5920385400:01:001:5835, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Заікіну Олегу Івановичу для 

ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Заікіна Олега Івановича, зареєстрованого за 

адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради,  площею 0,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянину Заікіну Олегу Івановичу, зареєстрованому 

за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,5000 га,  

кадастровий номер 5920385400:01:001:5850, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Заікіній Оксані Іванівні  для 

ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Заікіної Оксани Іванівни, зареєстрованої за 

адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради,  площею 0,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Заікіній Оксані Іванівні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,5000 га,  

кадастровий номер 5920385400:01:001:5849, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Кабан Анжелі Іванівні  для 

ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Кабан Анжели Іванівни, зареєстрованої за 

адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради,  площею 0,4999 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Кабан Анжелі Іванівні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,4999 га,  

кадастровий номер 5920385400:01:001:5851, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Кабану Леоніду Сергійовичу 

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Кабана Леоніда Сергійовича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташовану на території  Чупахівської селищної ради,  площею 0,5000 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянину Кабану Леоніду Сергійовичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 0,5000 га,  кадастровий номер 5920385400:01:001:5852, 

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 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Заікіній Ірині Миколаївні  для 

ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Заікіної Ірини Миколаївни, зареєстрованої за 

адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради,  площею 0,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Заікіній Ірині Миколаївні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,5000 га,  

кадастровий номер 5920385400:01:001:5838, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Гейку Максиму 

Олексійовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Гейка Максима Олексійовича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташовану на території  Чупахівської селищної ради,  площею 0,4000 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянину Гейку Максиму Олексійовичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 0,4000 га,  кадастровий номер 5920385400:01:001:5797, 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Хоменко Оксані Вікторівні  

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Хоменко Оксани Вікторівни, зареєстрованої 

за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради,  площею 0,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Хоменко Оксані Вікторівні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,5000 га,  

кадастровий номер 5920385400:01:001:5858, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Сидоренко Тетяні Дмитрівні  

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Сидоренко Тетяни Дмитрівни, зареєстрованої 

за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради,  площею 0,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Сидоренко Тетяні Дмитрівні, зареєстрованій 

за адресою :(конфіденційна інформація),на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,5000 га,  

кадастровий номер 5920385400:01:001:5832, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Біденко Валентині Іванівні  

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Біденко Валентини Іванівни, зареєстрованої 

за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради,  площею 0,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Біденко Валентині Іванівні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,5000 га,  

кадастровий номер 5920385400:01:001:5831, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Харченко Валентині Петрівні  

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Харченко Валентини Петрівни, 

зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану на 

території  Чупахівської селищної ради,  площею 0,5000 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Харченко Валентині Петрівні, зареєстрованій 

за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,5000 га,  

кадастровий номер 5920385400:01:001:5836, 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 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Журавель Валентині Сергіївні  

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Журавель Валентини Сергіївни, 

зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану на 

території  Чупахівської селищної ради,  площею 0,5000 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Журавель Валентині Сергіївні, зареєстрованій 

за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,5000 га,  

кадастровий номер 5920385400:01:001:5794, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Міщенко Катерині Сергіївні  

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Міщенко Катерини Сергіївни, зареєстрованої 

за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради,  площею 0,5591 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Міщенко Катерині Сергіївні, зареєстрованій 

за адресою :(конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 

0,5591 га,  кадастровий номер 5920385400:01:001:5793, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Луцик Олені Петрівні  для 

ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Луцик Олени Петрівни, зареєстрованої за 

адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради,  площею 0,4000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Луцик Олені Петрівні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,4000 га,  

кадастровий номер 5920385400:01:001:5804, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Кузьменку Олександру 

Васильовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Кузьменка Олександра Васильовича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташовану на території  Чупахівської селищної ради,  площею 0,8000 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянину Кузьменку Олександру Васильовичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 0,8000 га,  кадастровий номер 5920385400:01:001:5820, 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Божку Володимиру 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

    Відповідно статей 12, 116, 118, 125 Земельного кодексу України, статті 50 

Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини 1 статті 26, статей 34, 

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 

громадянина  Божка Володимира Миколайовича, про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною 

площею 0,2500 га, розташовану в межах с. Лантратівка на території 

Чупахівської селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл громадянину Божку Володимиру Миколайовичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,2500 га із земель запасу, розташовану в межах с. 

Лантратівка Охтирського району Сумської області. 

      2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

Селищний голова                             Олександр КУЖЕЛЬ                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Думчикову Олександру 

Івановичу для ведення особистого селянського господарства  

 

    Відповідно статей 12, 116, 118, 125 Земельного кодексу України, статті 50 

Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини 1 статті 26, статей 34, 

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 

громадянина  Думчикова Олександра Івановича, про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною 

площею 0,3000 га, розташовану в межах с. Лантратівка на території 

Чупахівської селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл громадянину Думчикову Олександру Івановичу, 

зареєстрованому за адресою :(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,3000 га із земель запасу, розташовану в межах с. 

Лантратівка Охтирського району Сумської області. 

      2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

Селищний голова                             Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці  Заікіній Анастасії Іванівні 

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 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Заікіної  Анастасії Іванівни, зареєстрованої за 

адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу 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, за межами села Новопостроєне, за рахунок 

земель колективної власності бувшого агропайового об’єднання ім. Щорса, 

враховуючи, що своє право на приватизацію земельної ділянки за даним 

цільовим призначенням не використала,  селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянці Заікіній  Анастасії Іванівні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), 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, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення 

бувшого агропайового об’єднання ім. Щорса за межами с. Новопостроєне 

Охтирського району Сумської області. 

      

2. Розроблений проект землеустрою подати на затвердження сесії селищної 

ради. 

 

 

Селищний голова                             Олександр КУЖЕЛЬ  

   

                                                                                             

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину  Єременку Ігорю Івановичу 

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 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Єременка Ігоря Івановича, зареєстрованого 

за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу 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, за межами села Новопостроєне, за рахунок 

земель колективної власності бувшого агропайового об’єднання ім. Щорса, 

враховуючи, що своє право на приватизацію земельної ділянки за даним 

цільовим призначенням не використала,  селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянину Єременку Ігорю Івановичу, зареєстрованому за 

адресою:(конфіденційна інформація), 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, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення 

бувшого агропайового об’єднання ім. Щорса за межами  

с. Новопостроєне Охтирського району Сумської області. 

      

2. Розроблений проект землеустрою подати на затвердження сесії селищної 

ради. 

 

 

Селищний голова                             Олександр КУЖЕЛЬ       

 

            

                 

                                                              



 

                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину  Волохатому Костянтину 

Сергійовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Волохатого Костянтина Сергійовича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,  

площею 2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину 

Волохатому Костянтину Сергійовичу, зареєстрованому за 

адресою:(конфіденційна інформація), на земельну ділянку площею 2,0000 га 

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із 

земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, 

кадастровий номер 5920385400:01:001:5846, 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 

 

 

 

 

 



 

                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину  Невдачину Вячеславу 

Михайловичу для ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Невдачина Вячеслава Михайловича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,  

площею 1,3782 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину 

Невдачину Вячеславу Михайловичу, зареєстрованому за 

адресою:(конфіденційна інформація), на земельну ділянку площею 1,3782 га 

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із 

земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, 

кадастровий номер 5920385400:01:001:5827, 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 

 

 

 

 

 



 

                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Невдачину Михайлу 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Невдачина Михайла Миколайовича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,  

площею 0,8000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину 

Невдачину Михайлу Миколайовичу, зареєстрованому за 

адресою:(конфіденційна інформація), на земельну ділянку площею 0,8000 га 

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із 

земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, 

кадастровий номер 5920385400:01:001:5802, 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 

 

 

 

 

 



 

                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Сидоренку Миколі 

Васильовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Сидоренка Миколи Васильовича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,  

площею 0,5500 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину 

Сидоренку Миколі Васильовичу, зареєстрованому за адресою:(конфіденційна 

інформація), на земельну ділянку площею 0,5500 га для ведення особистого 

селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, кадастровий 

номер 5920385400:01:001:5830, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці  Порубай Світлані 

Володимирівні для ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Порубай Світлани Володимирівни, 

зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства,  площею 0,5900 

га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянці 

Порубай Світлані Володимирівні, зареєстрованій за адресою:(конфіденційна 

інформація), на земельну ділянку площею 0,5900 га для ведення особистого 

селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, кадастровий 

номер 5920385400:01:001:5826, 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 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.  Єременку Олександру Івановичу для 

ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Єременка Олександра Івановича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,  

площею 2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину 

Єременку Олександру Івановичу, зареєстрованому за 

адресою:(конфіденційна інформація), на земельну ділянку площею 2,0000 га 

для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із 

земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, 

кадастровий номер 5920385400:01:001:5787, 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 

 

 

 

 

 



 

                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.  Проценко Вірі Олександрівні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Проценко Віри Олександрівни, 

зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною 

площею 1,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянці, 

Проценко Вірі Олександрівні зареєстрованій за адресою:(конфіденційна 

інформація), на земельну ділянку орієнтовною площею 1,5000 га для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташовану за 

межами  

с. Новопостроєне на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Водяницькій Галині Василівні  

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Водяницької Галини Василівни, 

зареєстрованої за адресою :(конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану на 

території  Чупахівської селищної ради,  площею 0,7491 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Водяницькій Галині Василівні, 

зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 0,7491 га,  кадастровий номер 5920386300:01:001:6166, 

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 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Закаблук Олені Миколаївні  

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Закаблук Олени Миколаївни, зареєстрованої 

за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради,  площею 1,2065 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Закаблук Олені Миколаївні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація),на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 1,2065 га,  

кадастровий номер 5920382000:01:002:5118, 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 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Лук’яненко Лєні 

Володимирівні   для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Лук’яненко Лєни Володимирівни, 

зареєстрованої за адресою :(конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану на 

території  Чупахівської селищної ради,  площею 1,2066 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл громадянці Лук’яненко Лєні Володимирівні, 

зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,2066 га,  кадастровий номер 5920382000:01:002:5119, 

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 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину Гаранжі Вірі Миколаївні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 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 громадянки Гаранжі Вірі Миколаївні, зареєстрованої за 

адресою:(конфіденційна інформація),  про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,8500 

га на території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської 

області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл громадянки Гаранжі Вірі Миколаївні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація),  на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 

1,8500 га із земель запасу сільськогосподарського призначення бувшого КСП 

ім.Луначарського, розташовану за межами с. Всадки Охтирського району 

Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянці Биковець Ользі Миколаївні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 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 громадянки Биковець Ольги Миколаївни, зареєстрованої за 

адресою:(конфіденційна інформація),  про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

га на території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської 

області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл громадянці Биковець Ользі Миколаївні, зареєстрованій 

за адресою:(конфіденційна інформація),  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 сільськогосподарського призначення бувшого КСП 

ім.Луначарського, розташовану за межами с. Всадки Охтирського району 

Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину Василенку Євгенію Сергійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 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 громадянина Василенка Євгенія Сергійовича, зареєстрованого за 

адресою:(конфіденційна інформація),  про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

га на території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської 

області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл громадянину Василенку Євгенію Сергійовичу, 

зареєстрованому за адресою :(конфіденційна інформація),  на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,7000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення бувшого КСП «Піонер», розташовану за межами с. Соборне 

Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 
 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянці Мачулі Аллі Володимирівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 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 громадянки Мачули Алли Володимирівни, зареєстрованої за 

адресою:(конфіденційна інформація),  про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

га на території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської 

області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл громадянці Мачулі Аллі Володимирівні, зареєстрованій 

за адресою:(конфіденційна інформація),  на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 

1,7000 га із земель запасу сільськогосподарського призначення бувшого КСП 

«Піонер», розташовану за межами с. Соборне Охтирського району Сумської 

області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину – учаснику АТО Бабіну Віктору 

Вікторовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 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 громадянина – учасника АТО Бабіна Віктора Вікторовича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація),  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 2,0000 га на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл громадянину - учаснику АТО Бабіну Віктору 

Вікторовичу, зареєстрованому за адресою :(конфіденційна інформація),  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 

сільськогосподарського призначення бувшого АПО «Олешнянське», 

розташовану за межами с. П’яткине, Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 
 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину – учаснику АТО Щербіні Артуру 

Івановичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 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 громадянина – учасника АТО Щербини Артура Івановича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація),  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 2,0000 га на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл громадянину - учаснику АТО Щербині Артуру 

Івановичу, зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), 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 

сільськогосподарського призначення бувшого АПО «Олешнянське», 

розташовану за межами с. Олешня, Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                      смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Гончар Тетяні Василівні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Гончар Тетяни Василівни, зареєстрованої за 

адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 

1,6000га,  

селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність гр. Гончар 

Тетяні Василівні, яка зареєстрована за адресою:(конфіденційна інформація), 

на земельну ділянку орієнтовною  площею 1,6000 га для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення, в 

межах с. Оленинське, Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 
                                                                                         

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                      смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Кужелю Олександру 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Кужеля Олександра Миколайовича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,1500га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність гр. Кужелю 

Олександру Миколайовичу, який зареєстрований за адресою:(конфіденційна 

інформація), на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1500 га для ведення 

особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського 

призначення, в межах смт Чупахівка, вул. Заозерна,18, Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

            

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                      смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.  Вакуленко Анатолію Олексійовичу 

для ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Вакуленка Анатолія Олексійовича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,8500га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність гр. Вакуленко 

Анатолію Олексійовичу, який зареєстрований за адресою:(конфіденційна 

інформація), на земельну ділянку орієнтовною  площею 0,8500 га для 

ведення особистого селянського господарства   із земель 

сільськогосподарського призначення, в межах смт Чупахівка, Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                      смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Мініну Павлу Івановичу для 

ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Мініна  Павла Івановича, зареєстрованого за 

адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 

0,1000га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність гр. Мініну  Павлу Івановичу, який 

зареєстрований за адресою:(конфіденційна інформація), на земельну ділянку 

орієнтовною  площею 0,1000 га для ведення особистого селянського 

господарства за адресою:вул. Гоголя,39,с. Оленинське, Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

                                          ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                      смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Ланчаку Володимиру 

Євгенійовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Ланчака Володимира Євгенійовича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,0500га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність гр. Ланчаку Володимиру 

Євгенійовичу, який зареєстрований за адресою:(конфіденційна інформація), 

на земельну ділянку орієнтовною  площею 0,0500 га для ведення особистого 

селянського господарства за адресою:вул. Воздвиженська, смт Чупахівка, 

Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                      смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Стукало Ніні Григорівні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Стукало Ніни Григорівни, зареєстрованої за 

адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану в межах с. 

Оленинське, орієнтовною площею 0,6000га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність гр. Стукало 

Ніні Григорівні, яка зареєстрована за адресою:(конфіденційна інформація), 

на земельну ділянку орієнтовною  площею 0,6000 га для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення, в 

межах с. Оленинське, Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                      смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Березці Ніні Григорівні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Березки Ніни Григорівни, зареєстрованої за 

адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,8500га,селищна 

рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність гр. Березці 

Ніні Григорівні, яка зареєстрована за адресою:(конфіденційна інформація), 

на земельну ділянку  площею 0,8500 га для ведення особистого селянського 

господарства(код КВЦПЗ 01.03) із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, кадастровий 

номер5920355500:01:002:0113 , розташовану в межах с. Оленинське 

Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                      смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Білошевській Юлі Іларіонівні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Білошевської  Юлі Іларіонівни, 

зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, площею 

2,0000га,селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність гр. 

Білошевській  Юлі Іларіонівні, яка зареєстрована за адресою:(конфіденційна 

інформація), на земельну ділянку  площею 2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства(код КВЦПЗ 01.03) із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, кадастровий 

номер 5920382000:01:005:5096, 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 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                      смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Теличко Василю Миколайовичу для 

ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Теличко Василя Миколайовича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

площею 0,6000га,селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність гр. Теличко 

Василю Миколайовичу, який зареєстрований за адресою:(конфіденційна 

інформація), на земельну ділянку  площею 0,6000 га для ведення особистого 

селянського господарства(код КВЦПЗ 01.03) із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, кадастровий 

номер 5920385400:01:001:5803, 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 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                      смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Володіну Олексію Григоровичу для 

ведення індивідуального садівництва 

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина, Володіна Олексія Григоровича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва, в межах                        

смт Чупахівка вул. Лебединська,орієнтовною площею 0,1200га,селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл Володіну Олексію Григоровичу, зареєстрованому за 

адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального 

садівництва (код згідно КВЦПЗ 01.05) орієнтовною площею 0,1200га, 

розташовану в межах смт Чупахівка, вул. Лебединська, Охтирського району 

Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                      смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Кошелєвій Валентині 

Сергіївні для ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Кошелєвої Валентини Сергіївни, 

зареєстрованої за адресою :(конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за 

адресою:вул. Охтирська,32, с. Олешня, орієнтовною площею 0,3600га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність гр. Кошелєвій 

Валентині Сергіївні, яка зареєстрована за адресою:(конфіденційна 

інформація), на земельну ділянку орієнтовною  площею 0,3600 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення, розташовану за адресою: вул. 

Охтирська,32, с.Олешня, на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

           

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 
 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                      смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Максаковій Ользі 

Олександрівні для ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства,транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Максакової Ольги Олександрівни, 

зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства,  площею 0,9900  

га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність гр. 

Максаковій Ользі Олександрівні, яка зареєстрована за 

адресою:(конфіденційна інформація), на земельну ділянку  площею 0,9900га, 

кадастровий номер 5920386300:01:001:6135,  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення, 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 

 

 

 
                                                                                         



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                      смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду гр. Барздовій Тетяні Яківні для ведення 

фермерського господарства розташованої за адресою:смт Чупахівка, 

вул. Слобожанська,2 

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства,транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Барздової Тетяни Яківни, зареєстрованої за 

адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

ведення фермерського господарства,  орієнтовною площею 0,7500га, 

розташовану за адресою:смт Чупахівка, вул. Слобожанська,2, Охтирського 

району Сумської області, на території Чупахівської селищної ради,селищна 

рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл гр. Барздовій Тетяні Яківні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), на   розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення фермерського 

господарства, із земель запасу (категорія земель: землі для ведення 

фермерського господарства), розташовану за адресою: смт Чупахівка, вул. 

Слобожанська,2, Охтирського району Сумської області, на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

            

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 
 



 

                                                                    
                                                                                                                                                                            

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                      смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Леві Світлані Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства,транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Леви Світлани Миколаївни, зареєстрованої за 

адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 1,1000 

га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність гр. Леві 

Світлані Миколаївні, яка зареєстрована за адресою:(конфіденційна 

інформація), на земельну ділянку орієнтовною  площею 1,1000 га для 

ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення, в межах с. Оленинське, Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 
 

 



 

                                                                    
                                                                                                                                                                            

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                      смт  Чупахівка 
 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову за адресою: смт 

Чупахівка, вул. Воздвиженська 

 

       Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Кужель Ольги Олександрівни, зареєстрованої 

за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під індивідуальне 

житлове будівництво, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Кужель Ользі Олександрівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

0,1500 га під індивідуальну житлову забудову на вул. Воздвиженській                     

смт Чупахівка для передачі безоплатно у власність з цільовим призначенням 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Рекомендувати Кужель О.О.: 

- замовити розробку документації із землеустрою у суб'єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно з законом;  

- належно погоджену документацію із землеустрою подати на 

затвердження селищній раді. 

     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань  будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 
 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома  сесія 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про приведення рішення 30 сесії  7 скликання  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області від 11.08.2020 у відповідність 

до земельного   законодавства  

 

        Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  частини 6 статті 118 

Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів  України   від 12 

серпня 2015 року №584 «Про   затвердження  переліку документів, що 

підтверджують  досвід роботи у сільському  господарстві»,  на виконання  

клопотання  Головного   управління Держгеокадастру у Сумській області  з 

питань дотримання вимог земельного   законодавства, Чупахівська селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Розглянувши матеріали надані  Єременко Раїсою Миколаївною долучити 

їх до рішення 30 сесії  7 скликання  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області від 11.08.2020 « Про  надання 

дозволу громадянці  Єременко Раїсі Миколаївні на розробку проекту  

землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  у власність  для ведення 

фермерського  господарства». 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань  будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома  сесія 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про приведення рішення 30 сесії  7 скликання  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області від 11.08.2020 у відповідність 

до земельного   законодавства  

 

        Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  частини 6 статті 118 

Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів  України   від 12 

серпня 2015 року №584 «Про   затвердження  переліку документів, що 

підтверджують  досвід роботи у сільському  господарстві»,  на виконання  

клопотання  Головного   управління Держгеокадастру у Сумській області  з 

питань дотримання вимог земельного   законодавства, Чупахівська селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Розглянувши  матеріали надані  Єременко Ольгою Іванівною долучити 

їх  до рішення 30 сесії  7 скликання  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області від 11.08.2020 «Про  надання 

дозволу громадянці  Єременко Ользі Іванівні на розробку проекту  

землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  у власність  для 

ведення фермерського  господарства». 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань  будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Сьома  сесія 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про приведення рішення 30 сесії  7 скликання  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області від 11.08.2020 у відповідність 

до земельного   законодавства  

 

        Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  частини 6 статті 118 

Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів  України   від 12 

серпня 2015 року №584 «Про   затвердження  переліку документів, що 

підтверджують  досвід роботи у сільському  господарстві»,  на виконання  

клопотання  Головного   управління Держгеокадастру у Сумській області  з 

питань дотримання вимог земельного   законодавства, Чупахівська селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Розглянувши  матеріали надані  Калантаєнко Маргаритою Сергіївною  

долучити їх  до рішення 30 сесії  7 скликання  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області від 11.08.2020 «Про  надання 

дозволу громадянці  Калантаєнко  Маргариті  Сергіївні  на розробку 

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  у власність  

для ведення фермерського  господарства». 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань  будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Сьома  сесія 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

  

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання позиції щодо надання дозволів Головним управлінням 

Держгеокадастру у Сумській області на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва 

та земельних відносин, розглянувши лист Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області від 29.03.2021 № 186/101-21, селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Селищна рада не має можливості в наданні згоди на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області, в зв’язку з тим, що земельні 

ділянки розташовані за межами населеного пункту і на даний час триває 

передача земельних ділянок державної власності Головним управлінням 

Держгеокадастру в Сумській області у комунальну власність Чупахівської 

селищної ради відповідно до Указу Президента України від 15.10.2020 

№449/2020 « Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних 

відносин», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2020 №1113 

«Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», 

наказу Держгеокадастру від 17.11.2020 №845 « Деякі питання передачі 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності 

до комунальної власності»,  Закону України « Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вирішення питань колективної власності на 

землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

стимулювання зрошення в Україні». 

   

             

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Сьома  сесія 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

  

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянина Осадчого Олександра Івановича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва 

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Осадчого 

Олександра Івановича, зареєстрованого за адресою:(конфіденційна 

інформація), площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Відмовити громадянину  Осадчому Олександру Івановичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), в наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, в зв’язку 

з тим, що земельна ділянка розташована за межами населеного пункту і на 

даний час Головним управлінням Держгеокадастру в Сумській області не 

передана у комунальну власність Чупахівської селищної ради. 

   

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 



 

                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома  сесія 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

   

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянина Осадчого Руслана Олександровича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва 

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Осадчого 

Олександра Івановича, зареєстрованого за адресою:(конфіденційна 

інформація), площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Відмовити громадянину Осадчому Руслану Олександровичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), в наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, в зв’язку 

з тим, що земельна ділянка розташована за межами населеного пункту і на 

даний час Головним управлінням Держгеокадастру в Сумській області не 

передана у комунальну власність Чупахівської селищної ради. 

   

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 



 

                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянки Потьомкіної Наталії Валентинівни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва 

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Потьомкіної Наталії 

Валентинівни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), 

площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Відмовити громадянці Потьомкіній Наталії Валентинівні, 

зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація), в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, в зв’язку 

з тим, що земельна ділянка розташована за межами населеного пункту і на 

даний час Головним управлінням Держгеокадастру в Сумській області не 

передана у комунальну власність Чупахівської селищної ради. 

   

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

 ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянина Савчука Володимира Леонідовича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва 

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Савчука Володимира 

Леонідовича, зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), 

площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Відмовити громадянину Савчуку Володимиру Леонідовичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), в наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, в зв’язку 

з тим, що земельна ділянка розташована за межами населеного пункту і на 

даний час Головним управлінням Держгеокадастру в Сумській області не 

передана у комунальну власність Чупахівської селищної ради. 

   

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянки Савчук Ірини Юріївни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва 

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Савчук Ірини 

Юріївни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), площею 

2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Відмовити громадянці Савчук Ірині Юріївні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області, в зв’язку з тим, що земельна 

ділянка розташована за межами населеного пункту і на даний час Головним 

управлінням Держгеокадастру в Сумській області не передана у комунальну 

власність Чупахівської селищної ради. 

   

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянки Савчук Анастасії Володимирівни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статей 12, 22, 34, 83, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу України», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Савчук Анастасії Володимирівни, 

зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), площею 2,0000 га, 

селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Відмовити громадянці Савчук Анастасії Володимирівні, зареєстрованій 

за адресою :(конфіденційна інформація), в наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, в зв’язку з тим, що 

земельна ділянка розташована за межами населеного пункту і на даний час 

Головним управлінням Держгеокадастру в Сумській області не передана у 

комунальну власність Чупахівської селищної ради. 

   

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

                                            ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянки Климової Вікторії Олегівни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва 

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Климової Вікторії 

Олегівни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), площею 

2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Відмовити громадянці Климовій Вікторії Олегівні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області, в зв’язку з тим, що земельна 

ділянка розташована за межами населеного пункту і на даний час Головним 

управлінням Держгеокадастру в Сумській області не передана у комунальну 

власність Чупахівської селищної ради. 

   

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

                                            ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянки Климової Тетяни Данилівни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва 

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Климової Тетяни 

Данилівни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), площею 

2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Відмовити громадянці Климовій Тетяні Данилівні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області, в зв’язку з тим, що земельна 

ділянка розташована за межами населеного пункту і на даний час Головним 

управлінням Держгеокадастру в Сумській області не передана у комунальну 

власність Чупахівської селищної ради. 

   

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянки Лишенко Надії Василівни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва 

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Лишенко Надії 

Василівни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація),площею 

2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Відмовити громадянці Лишенко Надії Василівні, зареєстрованій за 

адресою :(конфіденційна інформація), в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області, в зв’язку з тим, що земельна 

ділянка розташована за межами населеного пункту і на даний час Головним 

управлінням Держгеокадастру в Сумській області не передана у комунальну 

власність Чупахівської селищної ради. 

   

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

                                            ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянина Лишенко Віталія Миколайовича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва 

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Лишенко Віталія 

Миколайовича, зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), 

площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Відмовити громадянину Лишенку Віталію Миколайовичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), в наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, в зв’язку 

з тим, що земельна ділянка розташована за межами населеного пункту і на 

даний час Головним управлінням Держгеокадастру в Сумській області не 

передана у комунальну власність Чупахівської селищної ради. 

   

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

                                            ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянина Ярошенка Антона Петровича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Ярошенка Антона Петровича, зареєстрованого за адресою:(конфіденційна 

інформація), площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Відмовити громадянину Ярошенку Антону Петровичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), в наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, в зв’язку 

з тим, що земельна ділянка розташована за межами населеного пункту і на 

даний час Головним управлінням Держгеокадастру в Сумській області не 

передана у комунальну власність Чупахівської селищної ради. 

   

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянки Горбачової Вікторії Вікторівни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статей 12, 22, 34, 83, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу України», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Горбачової Вікторії Вікторівни, 

зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), площею 2,0000 га, 

селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Відмовити громадянці Горбачовій Вікторії Вікторівні, зареєстрованій 

за адресою :(конфіденційна інформація), в наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, в зв’язку з тим, що 

земельна ділянка розташована за межами населеного пункту і на даний час 

Головним управлінням Держгеокадастру в Сумській області не передана у 

комунальну власність Чупахівської селищної ради. 

   

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянина Троценка Віктора Петровича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва 

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Троценка Віктора 

Петровича, зареєстрованого за адресою :(конфіденційна інформація), 

площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Відмовити громадянину Троценко Віктору Петровичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), в наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, в зв’язку 

з тим, що земельна ділянка розташована за межами населеного пункту і на 

даний час Головним управлінням Держгеокадастру в Сумській області не 

передана у комунальну власність Чупахівської селищної ради. 

   

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

                                            ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянки Троценко Лідії Степанівни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Троценко Лідії Степанівни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна 

інформація), площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Відмовити громадянці Троценко Лідії Степанівні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області, в зв’язку з тим, що земельна 

ділянка розташована за межами населеного пункту і на даний час Головним 

управлінням Держгеокадастру в Сумській області не передана у комунальну 

власність Чупахівської селищної ради. 

   

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

                                            ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянки Троценко Анни Вікторівни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Троценко Анни Вікторівни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна 

інформація), площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Відмовити громадянці Троценко Анні Вікторівні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області, в зв’язку з тим, що земельна 

ділянка розташована за межами населеного пункту і на даний час Головним 

управлінням Держгеокадастру в Сумській області не передана у комунальну 

власність Чупахівської селищної ради. 

   

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянина Кузьменка Олександра Вікторовича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статей 12, 22, 34, 83, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу України», 

керуючись рішенням 29-ї сесії Чупахівської селищної ради сьомого 

скликання від 09.07.2020 «Про створення громадських пасовищ на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області», 

рішенням 4 позачергової сесії Чупахівської селищної ради сьомого 

скликання від 11.12.2020 «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для створення громадських пасовищ», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Кузьменка Олександра 

Вікторовича, зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земельної ділянки – кадастровий номер: 

5920382000:01:005:5097, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

    1. Відмовити громадянину Кузьменко Олександру Вікторовичу, 

зареєстрованому за адресою :(конфіденційна інформація), в наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності за рахунок земельної ділянки - кадастровий 

номер:5920382000:01:005:5097, яка розташована на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, у зв’язку з тим, що 

дана земельна ділянка виділена  та затверджена для створення громадських 

пасовищ які не передаються у приватну власність.   

 

             

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



 

                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянина Міславського Тараса Вікторовича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статей 12, 22, 34, 83, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу України», 

керуючись рішенням 29-ї сесії Чупахівської селищної ради сьомого 

скликання від 09.07.2020 «Про створення громадських пасовищ на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області», 

рішенням 4 позачергової сесії Чупахівської селищної ради сьомого 

скликання від 11.12.2020 «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для створення громадських пасовищ», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Міславського Тараса 

Вікторовича, зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земельної ділянки – кадастровий 

номер:5920382000:01:005:5097, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Відмовити громадянину Міславському Тарасу Вікторовичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), в наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності за рахунок земельної ділянки - кадастровий 

номер:5920382000:01:005:5097, яка розташована на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, у зв’язку з тим, що 

дана земельна ділянка виділена  та затверджена для створення громадських 

пасовищ які не передаються у приватну власність.   

             

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



 

                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина Швецова Володимира Олексійовича 

про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статей 12, 22, 34, 83, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу України», 

керуючись рішенням 29-ї сесії Чупахівської селищної ради сьомого 

скликання від 09.07.2020 «Про створення громадських пасовищ на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області», 

рішенням 4 позачергової сесії Чупахівської селищної ради сьомого 

скликання від 11.12.2020 «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для створення громадських пасовищ», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Швецова Володимира 

Олексійовича, зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земельної ділянки – кадастровий 

номер:5920382000:01:005:5097, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Відмовити громадянину Швецову Володимиру Олексійовичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), в наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності за рахунок земельної ділянки - кадастровий 

номер:5920382000:01:005:5097, яка розташована на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, у зв’язку з тим, що 

дана земельна ділянка виділена  та затверджена для створення громадських 

пасовищ які не передаються у приватну власність.   

             

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянина Похваленного Дмитра Михайловича 

про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статей 12, 22, 34, 83, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу України», 

керуючись рішенням 29-ї сесії Чупахівської селищної ради сьомого 

скликання від 09.07.2020 «Про створення громадських пасовищ на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області», 

рішенням 4 позачергової сесії Чупахівської селищної ради сьомого 

скликання від 11.12.2020 «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для створення громадських пасовищ», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Похваленного Дмитра 

Михайловича, зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земельної ділянки – кадастровий 

номер:5920382000:01:005:5097, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Відмовити громадянину Похваленному Дмитру Михайловичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), в наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності за рахунок земельної ділянки - кадастровий 

номер:5920382000:01:005:5097, яка розташована на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, у зв’язку з тим, що 

дана земельна ділянка виділена  та затверджена для створення громадських 

пасовищ які не передаються у приватну власність.   

             

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



 

                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянки Швецової Нінелі Володимирівни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статей 12, 22, 34, 83, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу України», 

керуючись рішенням 29-ї сесії Чупахівської селищної ради сьомого 

скликання від 09.07.2020 «Про створення громадських пасовищ на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області», 

рішенням 4 позачергової сесії Чупахівської селищної ради сьомого 

скликання від 11.12.2020 «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для створення громадських пасовищ», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Швецової Нінелі 

Володимирівни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земельної ділянки – кадастровий 

номер:5920382000:01:005:5097, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Відмовити громадянці Швецовій Нінелі Володимирівні, зареєстрованій 

за адресою:(конфіденційна інформація), в наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності за рахунок земельної ділянки - кадастровий 

номер:5920382000:01:005:5097, яка розташована на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, у зв’язку з тим, що 

дана земельна ділянка виділена  та затверджена для створення громадських 

пасовищ які не передаються у приватну власність.   

             

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ  

  



 

                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Сьома сесія 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

27.04.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про створення постійно діючої комісії із встановлення факту отруєння 

бджіл на території Чупахівської селищної ради та затвердження 

Положення про постійно діючу комісію із встановлення факту отруєння 

бджіл на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області 

 

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

на виконання Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 19.02.2021 року № 338 «Про деякі питання у сфері 

бджільництва», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, З метою проведення обстеження 

пасіки і фіксації випадків отруєння бджіл на вимогу та за заявою власника 

пасіки, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

1. Створити постійну комісію із встановлення факту отруєння бджіл на 

території Чупахівської селищної ради та затвердити її склад. ( додаток 

1) 

2. Затвердити Положення про постійну комісію із встановлення факту 

отруєння бджіл на території Чупахівської селищної ради ( додаток 2) 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин 

 

          

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

до рішення сесії Чупахівської  селищної ради 

 Охтирського району Сумської області 

від ___________ р. № ___________ 

  

  

ПОЛОЖЕННЯ 

про постійно діючу комісію із встановлення факту отруєння бджіл 

Чупахівської   селищної ради  Охтирського  району  Сумської області  

 

1. Комісія із встановлення факту отруєння бджіл  Чупахівської   

селищної ради  Охтирського  району  Сумської області (далі - Комісія), діє на 

постійній основі, утворюється з метою установлення достовірності загибелі 

бджіл та обставин, за яких сталася загибель бджіл. 

2. Комісія створена на виконання Інструкції з профілактики та 

встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин, затвердженої 

наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 19 лютого 2021 року N 338 «Про деякі питання у 

сфері бджільництва». 

3. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

бджільництво», «Про ветеринарну медицину», «Про захист рослин», «Про 

державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, 

корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя 

тварин», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів», Інструкцією з профілактики та встановлення факту отруєння 

бджіл засобами захисту рослин, затвердженою наказом Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19 

лютого 2021 року N 338 «Про деякі питання у сфері бджільництва», іншими 

нормативними актами, а також цим Положенням. 

4. Основними завданнями Комісії є: 

установлення достовірності загибелі бджіл; 

установлення обставин, за яких сталася загибель бджіл; 

надання рекомендацій щодо визначення шкоди, заподіяної 

власникам пасік унаслідок отруєння бджіл; 

відібрання і спрямування в лабораторію проб матеріалу 

(патологічний матеріал, бджоли, продукція бджільництва, а також 

зелена маса рослин, ґрунт);  

установлення джерела та причин загибелі бджіл, надання 

висновків та пропозицій; 



 

обстеження пасіки і фіксація випадків отруєння бджіл на 

вимогу та за заявою власника пасіки. 

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право: 

- отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання 

покладених на неї завдань. 

- залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів 

виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій, громадян (за їх згодою). 

- запрошувати керівників та інших представників суб’єктів 

господарювання (їх посадових та службових осіб), фізичних осіб, дії чи 

бездіяльність яких стали підставою для розгляду відповідного питання 

Комісією, отримувати від них інформацію, документи та матеріали, необхідні 

для виконання покладених на неї завдань. 

- звертатися до правоохоронних органів щодо вжиття заходів з метою 

припинення порушення прав і законних інтересів суб’єктів господарювання 

або окремих громадян. 

- ініціювати питання про притягнення до відповідальності осіб за 

порушення ними норм законодавства. 

- взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями. 

6. Комісія утворюється у складі голови комісії, заступника голови 

комісії, секретаря комісії та членів комісії. Персональний склад Комісії 

затверджується рішенням сесії міської ради та оновлюється щороку до 01 

березня. 

До складу Комісії входять представники територіального органу 

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів, територіального органу Національної поліції України, 

голови старостинських округів. 

До роботи Комісії залучається власник обстежуваної пасіки, або 

уповноважена ним особа. 

До роботи Комісії можуть залучатися за згодою фізичні особи та 

суб’єкти господарювання або їх представники, які використовували засоби 

захисту рослин у межах 10 кілометрів від розміщення пасіки, представники 

профільних громадських об’єднань - не більше ніж дві особи, які здійснюють 

діяльність у цій місцевості, представник територіального чи 

міжрегіонального територіального органу Державної екологічної інспекції 

України. 

Комісія збирається невідкладно після надходження до органу місцевого 

самоврядування заяви про встановлення факту отруєння бджіл від власника 

пасіки, зареєстрованої на відповідній території, або уповноваженої ним 

особи, але не пізніше ніж через 24 години після надходження такої заяви. 

7. Комісія є правоможною в разі присутності представників 

територіального органу або представників державної установи, що належить 

до сфери управління Держпродспоживслужби, органу місцевого 



 

самоврядування, Національної поліції України та власника пасіки або 

уповноваженої ним особи. 

8. Наявність та кількість бджолиних сімей у власника пасіки 

підтверджуються ветеринарно-санітарним паспортом пасіки. У разі 

відсутності ветеринарно-санітарного паспорта пасіки або записів у ньому про 

кількість бджолиних сімей (наявних та таких, що перевезені на кочівлю) 

інформація власника пасіки про наявну кількість бджолиних сімей не 

береться до уваги. 

9. Відбір зразків для проведення аналізів (лабораторних досліджень) 

повинен здійснюватися однаковими методом та способом відповідно до 

законодавства. 

Відібрані зразки упаковуються, опломбовуються та передаються 

власнику пасіки для доставки в лабораторію. До відібраних зразків додається 

супровідний лист. 

10. Результати обстеження Комісії фіксуються в Акті встановлення 

факту отруєння бджіл (далі - Акт), який заповнюється згідно з Додатком 1 до 

Інструкції з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами 

захисту рослин (пункт 8 розділу IV) затвердженої наказом Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19 

лютого 2021 року N 338 «Про деякі питання у сфері бджільництва». 

У разі відмови членів Комісії від участі в її роботі на місці обстеження 

до Акта вноситься інформація про таких осіб та причини відмови. 

Акт складається членом Комісії державною мовою в чотирьох 

примірниках та підписується  головою та членами Комісії. 

По одному примірнику Акта голова Комісії надає власнику 

обстежуваної пасіки, представникам Держпродспоживслужби та 

Національної поліції України, один примірник залишається в голови Комісії. 

Кількість примірників може бути збільшена, якщо до роботи Комісії 

були залучені фізичні особи та суб’єкти господарювання або їх 

представники, які використовували засоби захисту рослин у межах 10 

кілометрів від розміщення пасіки. 

У разі залучення до роботи Комісії фізичних осіб та суб’єктів 

господарювання або їх представників, які використовували засоби захисту 

рослин у межах 10 кілометрів від розміщення пасіки, один примірник Акта 

надається таким особам. 

Усім іншим залученим до роботи комісії особам за їх заявою на ім’я 

голови Комісії надається копія Акта. 

    

Начальник відділу економічного 

 розвитку, інвестицій, регуляторної  

 діяльності, земельних  відносин 

 


	_____Олександр КУЖЕЛЬ
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