
 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Восьма  сесія 

 

  Р І Ш Е Н Н Я 

 

03.06.2021                                                                                      смт Чупахівка  

 

Про затвердження «Програми фінансової підтримки  

громадської організації «Футбольний клуб  

«Нафтовик» м. Охтирка на 2021 рік» 

 

     Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, підпункту 8 пункту «а» 

статті 32  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України  «Про фізичну культуру і спорт», пункт 8  статті 91 Бюджетного 

кодексу України, відповідно до рішення виконавчого комітету Чупахівської 

селищної ради від 28.05.2021 року № 40 «Про схвалення програми 

фінансової підтримки громадської організації «Футбольний клуб «Нафтовик» 

м. Охтирка на 2021 рік»,заслухавши інформацію секретаря селищної ради 

Миколи Маслюка,  селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  Програму фінансової підтримки громадської 

організації Футбольний клуб «Нафтовик» на 2021 рік. (додається) 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій.     

 

 

Селищний голова                                     Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

 фінансової підтримки  

громадської організації Футбольний клуб «Нафтовик» м. Охтирка 

 на 2021 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замовник програми 

ГО Футбольний клуб «Нафтовик»                              Олександр СІКУН                

 

 

Керівник програми 

Депутат селищної ради                                                 Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Паспорт 

Програми фінансової підтримки громадської організації  

Футбольний клуб «Нафтовик» м. Охтирка 

 на 2021 рік 

 

1. Ініціатор розробленої програми 

(замовник) 

- Чупахівська селищна рада 

 

2. Розробник програми  Виконавчий комітет селищної ради 

 

3. Відповідальний виконавець 

програми 

 
- Громадська організація 

Футбольний клуб «Нафтовик» м. 

Охтирка 

5. Учасники програми 

 

Громадська організація Футбольний 

клуб «Нафтовик» м. Охтирка 

6. Термін реалізації програми 2021 рік 

 

7.   Обсяги фінансування програми        100 тис. грн. 

 

8. Очікувані результати виконання програми 

Виконання основних положень Програми дасть змогу: 

- створити та запровадити  ефективну систему взаємодії об’єднаних 

територіальних громад та громадськості в спортивному процесі 

району; 

- залучити громадську організацію Футбольний клуб «Нафтовик» м. 

Охтирка до реалізації програм з розвитку фізичної культури та 

спорту;  

- створити додаткові умови для залучення до систематичних занять 

фізичною культурою і спортом широких верств населення;  

- розвитку спорту значних досягнень як засобу самореалізації 

молодих людей і ствердження позитивного іміджу Охтирського 

району на рівні області;  

- підтримати  існуючі системи дитячо-юнацького футболу та їх 

подальший розвиток шляхом організації ігор та тренувань між 

професійними гравцями та талановитою молоддю громади;  

- задовольнити потреби населення у видовищних, масових 

футбольних заходах  (відвідування матчів, кубкових зустрічей 

футбольного клубу «Нафтовик», товариські матчі, аматорські 

турніри, матчі ветеранів тощо); 



-  реконструювати та вдосконалити матеріально-технічну базу 

футболу району. 

9. Термін проведення звітності:                            за звітний рік 

 

Замовник програми 

 

ГО Футбольний клуб «Нафтовик»                                    Олександр СІКУН   

              

Керівник програми Депутат селищної ради                  Микола  МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Програма фінансової підтримки  

громадської організації Футбольний клуб «Нафтовик» 

 на 2021 рік 

 

   Назва нормативних документів про необхідність розроблення Програми : 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт», стаття 91 Бюджетного 

кодексу України.  

 

1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Ефективна соціальна політика щодо всебічного вирішення проблем 

фізичної культури та спорту є можливою лише за умови комплексної 

взаємодії органів влади та громадських фізкультурно-спортивних 

організацій. 

Громадські організації фізкультурно-спортивного спрямовання беруть 

активну участь у розв’язанні проблем фізичної культури та спорту, 

пов’язаних із підготовкою спортсменів високого класу, організацією 

змістовного дозвілля, сприяють посиленню соціального захисту спортсменів, 

здійснюють підтримку їх громадської діяльності, тісно співпрацюють з 

органами влади та громадськими волонтерськими структурами. У своїй 

діяльності організації керуються Законами України «Про об’єднання 

громадян», «Про фізичну культуру і спорт», іншими законодавчими актами. 

Програма передбачає надання фінансової підтримки громадській 

організації Футбольний клуб «Нафтовик»» м.Охтирка, яка представляє 

Охтирський район на спортивних змаганнях (першість району та області з 

футболу, сприяє зміцненню фізичного здоров’я населення, запровадження 

здорового способу життя, організації змістовного дозвілля дітей та молоді у 

вільний від роботи і навчання час, самореалізації молодих людей через 

заняття спортом та участь у змаганнях, набуття спортивних навиків у 

талановитої молоді шляхом спільних тренувань із професійними 

спортсменами та  тренерами. 

 

2. Мета Програми 

 

Метою програми є: 

- створення та запровадження  ефективної системи взаємодії об’єднаних 

територіальних громад та громадськості в спортивному процесі району; 

-  залучення громадської організації Футбольний клуб «Нафтовик» 

м.Охтирка до реалізації програм з розвитку фізичної культури та спорту;  



- виконання завдань щодо розв’язання проблем фізичної культури і спорту;  

- створення додаткових умов для залучення до систематичних занять 

фізичною культурою і спортом широких верств населення;  

- розвиток спорту, значних досягнень як засобу самореалізації молодих 

людей, і ствердження позитивного іміджу Охтирського району на рівні 

області;  

- підтримка  існуючої системи дитячо-юнацького футболу та її подальший 

розвиток шляхом набуття спортивних навиків у талановитої молоді в 

результаті спільних тренувань із професійними спортсменами та  

тренерами ; 

- задоволення потреб населення у видовищних, масових футбольних 

заходах  (відвідування матчів першості району та кубкових зустрічей 

футбольного клубу «Нафтовик», товариських матчів, аматорських 

турнірів, матчів ветеранів тощо); 

- реконструкція та вдосконалення матеріально-технічної бази. 

 

3. Завдання Програми 

 

Завдання Програми полягає у реалізації державної політики у сфері 

фізичної культури і спорту та наданні фінансової підтримки громадській 

організації Футбольний клуб «Нафтовик» м.Охтирка, як однієї з 

виконавців даної Програми. 

Фінансова підтримка здійснюється з урахуванням : 

- відповідності запланованих заходів громадської організації 

пріоритетам державної політики у сфері фізичної культури та спорту; 

- актуальності та соціальної спрямованості заходів, що здійснюються 

громадською організацією; 

- детальних розрахунків та обґрунтувань, поданих громадською 

організацією за кожним напрямком використання бюджетних коштів. 

 

4. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Чупахівської селищної ради на 2021 рік в сумі  50,0 тис.грн. Обсяг 

фінансування Програми визначається, виходячи з конкретних завдань 

Програми та реальних можливостей бюджету селищної ради. 

Кошти селищного бюджету використовуються громадською організацією 

Футбольний клуб «Нафтовик»  м. Охтирка   згідно затвердженого 

календарного плану спортивних заходів ФК «Нафтовик», кошторису 

фінансових витрат та плану використання коштів на 2021 рік: 

- для участі в чемпіонаті та кубку області з футболу; 

- для здійснення статутної діяльності; 

- для виконання завдань, визначених районною радою. 

 

 



 

 

 

Детальні напрямки використання бюджетних коштів Програми : 

 

№ Заходи 

Кошти 

селищного 

бюджету, 

грн. 

Кошти не 

бюджетних 

джерел, 

грн. 

1. Придбання спортивного інвентарю 

(футбольні бутси 20 пар) 

 50 000,0 

2. Оренда стадіону «Нафтовик» 50 000,0  

    

    

    

    

    

    

Всього: 50 000,0 50 000,0 

 

 

5.Очікувані результати виконання Програми 

 

    Створення та запровадження  ефективної системи взаємодії об’єднаних 

територіальних громад та громадськості в спортивному процесі району, 

збереження і використання у повній мірі потенціалу громадської організації 

Футбольний клуб «Нафтовик» для залучення населення міста та району до 

занять фізичною культурою і спортом , організації фізкультурно-оздоровчої і 

спортивної роботи громадян, підготовки спортивних резервів та спортсменів 

високого класу. 

    Підвищення іміджу Охтирського району в Україні через спортивні 

досягнення представників регіону, у т.ч. вихованців громадської організації 

Футбольний клуб «Нафтовик». 

 

6. Внесення змін до Програми Чупахівської селищної ради 

Коригування плану заходів, обсягів та джерел фінансування  програми  

розвитку футболу  на 2021 рік та термінів їх виконання  здійснюватиметься 

за необхідністю.  

 Рішення про внесення змін до селищної Програми приймається 

селищною радою. Порядок внесення змін до Програми селищної ради 

аналогічно порядку розроблення Програми селищної ради. 

  

 

Секретар селищної ради                                            Микола Маслюк 



 

 

 

ПРОГРАМА  

 фінансової підтримки  

громадської організації Футбольний клуб «Нафтовик» 

 на 2021 рік 

 

1 Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет 

Чупахівської селищної 

ради 

2 Дата, номер і назва розпорядчого документа 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»  

3 Розробник програми Виконавчий комітет 

Чупахівської селищної 

ради 

4  Співрозробники програми ГО Футбольний клуб 

«Нафтовик» 

5 Відповідальний виконавець програми ГО Футбольний клуб 

«Нафтовик» 

6 Учасники програми ГО Футбольний клуб 

«Нафтовик» 

7. Терміни реалізації програми 2021 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ресурсне забезпечення програми 

фінансової підтримки  

громадської організації Футбольний клуб «Нафтовик» 

 на 2021 рік 

№ 

п/п 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити 

2021 рік, 

тис. грн. 

Всього витрат, 

тис. грн. 

1 Обсяг ресурсів всього в т.ч. 100,0 100,0 

1.1  Бюджет селищної ради 50,0 50,0 

1.2 Кошти не бюджетних джерел 50,00 50,00 

 

Секретар селищної  ради                                            Микола Маслюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Восьма  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03.06.2021                                                                                      смт Чупахівка  

Про підтвердження членства  

у Всеукраїнській асоціації громад 

        Враховуючи, що Чупахівська селищна рада є членом Всеукраїнської 

асоціації громад за правонаступництвом (на підставі ч. 9 пункту 6-1 розділу 

V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»), Чупахівська селищна  рада ВИРІШИЛА: 

1. Підтвердити членство Чупахівської селищної ради у Всеукраїнській 

асоціації громад. 

2. Доручити представляти інтереси Чупахівської селищної ради у 

Всеукраїнській асоціації громад: 

2.1. Селищному голові Кужелю Олександру Володимировичу. 

2.2. Депутату селищної  ради, заступнику селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів  ради Воробйовій Людмилі Вікторівні. 

3. Передбачити в бюджеті Чупахівської територіальної громади на 2021 рік 

кошти на сплату щорічного членського внеску із розрахунку 0,50 грн. на 

одного жителя територіальної громади. 

4. Контроль за виконанням 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 

Восьма  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03.06.2021                                                                                      смт Чупахівка 

Про затвердження  заступників селищного  голови   

з питань діяльності  виконавчих органів  

Чупахівської селищної  ради 

 

Розглянувши пропозицію селищного голови  щодо затвердження  

заступників селищного  голови, відповідно до статті 25,  частини 1 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 № 268 «Про упорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 

влади, органів прокуратури, судів та інших органів», з метою удосконалення 

структури та забезпечення ефективної роботи виконавчого комітету, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити на посаді заступників селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів Чупахівської селищної ради  Охтирського 

району  Сумської області  

1.1.Воробйову Людмилу Вікторівну 

1.2. Парнєкова Сергія Євгеновича. 

2.Контроль за виконанням 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 

Восьма сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03.06.2021                                                                                      смт Чупахівка  

Про внесення змін до структури та загальної 

чисельності, штатного розпису виконавчого  

комітету Чупахівської селищної ради  Охтирського 

району Сумської області 

Відповідно до пункту 5 статті 26, статей 54, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 21 Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України 

від 9 березня 2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати 

праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, 

судів та інших органів», з метою удосконалення структури та забезпечення 

ефективної роботи виконавчого комітету, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 1. Внести зміни до структури та загальної чисельності, штатного  

розпису працівників виконавчого комітету Чупахівської селищної ради 

Охтирського   районну  Сумської області (згідно  додатку). 

2. Ввести з 01  червня 2021 року  0,5 штатної одиниці  «головного 

спеціаліста»  відділу  організаційно-кадрової, загальної роботи,  

документообігу,  зв’язків  з громадськістю  та юридичного   забезпечення 

Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської області. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію селищної ради з  планування  та  фінансів, бюджету,  соціально-

економічного розвитку та інвестицій. 

 

Селищний голова                                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Восьма  сесія 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я 

 

03.06.2021                                                                                      смт Чупахівка 

Про затвердження передавальних 

актів про передачу матеріалів 

 

        Керуючись частинами 1, 2 статті  60, частиною 1 статті 59  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист 

Охтирського об’єднаного міського територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки від 05.05.2021 , селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Закупити електричні кабелі на суму 19450,00 грн. та передати їх на 

Охтирський  об’єднаний міський територіальний центр комплектування та 

соціальної підтримки для облаштування наметового містечка для проведення 

польових зборів з територіальної оборони. 

2. Затвердити  передавальний акт та його додаток. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  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 

Восьма  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03.06.2021                                                                                      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  з догляду на непрофесійній основі на 2021 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. Відділу соціального захисту населення  Чупахівської селищної 

ради виплатити компенсацію фізичним особам, які надають послуги з 

догляду на непрофесійній основі. 

 

         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 

Восьма  сесія 

 

  Р І Ш Е Н Н Я 

 

03.06.2021                                                                                      смт Чупахівка  

Про передачу матеріальних цінностей з балансу відділу соціального 

захисту населення Чупахівської  селищної ради на баланс Чупахівської 

селищної ради  

Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши клопотання начальника відділу соціального захисту 

населення  Чупахівської селищної ради Світлани Журавель, Чупахівська 

селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.Передати безоплатно матеріальні цінності з балансу відділу соціального 

захисту населення Чупахівської  селищної ради на баланс Чупахівської 

селищної ради, згідно додатку 1. 

2.Головному спеціалісту відділу соціального захисту населення  Чупахівської 

селищної ради та головному бухгалтеру Чупахівської селищної ради 

забезпечити оформлення відповідних документів та внести відповідні зміни 

до реєстру бухгалтерського обліку. 

 

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 

Восьма  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03.06.2021                                                                                          смт Чупахівка  

Про внесення та затвердження змін до 

Селищної Програми виплати компенсації  

фізичним особам,які надають соціальні послуги 

з догляду на непрофесійній основі на 2021 рік 

 

Керуючись статтею 34  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,Законом 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»,у зв’язку зі збільшенням  

кількості осіб, які надають соціальні послугиз догляду на непрофесійній 

основі,заслухавши інформацію начальника відділу соціального захисту 

населення Чупахівської селищної ради Світлани Журавель, Чупахівська 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

        1.Внести та затвердити зміни до Програми виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 

2021 рік, а саме:  

Підпункт Ресурсне забезпечення Програми пункту 4 Паспорту програми 

викласти в новій редакції: 

Ресурсне забезпечення Програми 

гривень 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучати на виконання 

Програми 

Термін 

виконання 

Усього витрат на 

виконання Програми 

Обсяг ресурсів, усього, 2021 310700,00 

У тому числі: 

селищний бюджет 

2021 310700,00 

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 

Восьма   сесія 

РІШЕННЯ 

 

03.05.2021                                                                                      смт   Чупахівка 

 

Про внесення змін до Програми розвитку  

«Освіта Чупахівської селищної ради  

Охтирського району Сумської області  

в 2019-2022 роках» 

 

 

  Керуючись частиною 1 пункту 22 статті 26 Закону України «Про 

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

місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання відділу освіти, 

молоді та спорту Чупахівської селищної ради щодо внесення змін до 

Програми розвитку «Освіта Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області в 2019-2022 роках», селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести зміни до Програми розвитку «Освіта Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області в 2019-2022 роках», затвердженої 

рішенням шостої сесії восьмого скликання Чупахівської селищної ради від 

24.02.2021 року  та затвердити її в новій редакції (додається ) 

 

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

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

 

 

 

Селищний голова                                               Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

Восьма сесія 

РІШЕННЯ 

 

03.06.2021                                                                                           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, частини 8 статті  78,  статті 89, статті 91 

Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», клопотання ГО ФК «Нафтовик», 

відділу освіти молоді та спорту, відділу соціального захисту населення, 

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 Перерозподілити раніше заплановані видатки: 

З 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 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на КЕКВ 2274 «Оплата 

природного газу» в сумі 1 000,00 гривень. 

З КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 250 000,00 гривень:  

на КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 80 000,00 

гривень, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 20 000,00 

гривень;  

на КПКВКМБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інваладністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» КЕКВ 2730 «Інші 

виплати населенню» в сумі 100 000,00 гривень 

на КПКВКМБ 0115053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих 

осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної 



спрямованості» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» в сумі 50 000,00 гривень. 

З КПКВКМБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, 

які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інваладністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» в сумі 4 000,00 гривень, 

з КПКВКМБ 0813191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів 

війни та праці» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 

500,00 гривень, КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 4 700,00 

гривень, 

з КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

в сумі 1 500,00 гривень 

на на КПКВКМБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інваладністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» КЕКВ 2730 «Інші 

виплати населенню» в сумі 10 700,00 гривень. 

2. Чупахівській селищній раді відкрити мережу за ТКВКБМС 0115053 

«Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських 

об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості». 

Включити ГО ФК «Нафтовик» до мережі головного розпорядника 

коштів Чупахівської селищної ради, як одержувача коштів. 

3. Відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради 

внести зміни до Програми виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 2021 рік.  

4. 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.  

5. 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 127 000,00 

гривень. 

6. 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 по КПКВКМБ 0117322 «Будівництво¹ 

медичних установ та закладів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об'єктів» в сумі 27 000,00 грн., по КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із 



землеустрою» КЕКВ 2281«Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку 

по реалізації державних (регіональних) програм» в сумі 100 000 грн. 

Виконавчому комітету Чупахівської селищної радивнести відповідні 

зміни до Програми економічного і соціального розвитку Чупахівської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 роки.  

7. 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 

Восьма сесія 

РІШЕННЯ 

 

     03.06.2021                                                                                           смт Чупахівка 

Про винесення на публічне  

обговорення проектів  

регуляторних актів 

На підставі пункту 10.1 статті 10, пункту 12.4 статті 12 розділу І, статті 

293 розділу XIV, абзацом другим і третім пункту 284.1 статті 284, статті 26 

Податкового кодексу України (зі змінами), керуючись пунктом 24 частини 

першої статті 26 та статтею 59 Закону України « Про місцеве самоврядування 

в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового відділу 

Чупахівської селищної ради Касьяненко Анни про винесення на публічне 

обговорення проектів регуляторних актів, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Винести на публічне обговорення проект регуляторного акту «Про 

встановлення єдиного податку для фізичних осіб-підприємців при спрощеній 

системі оподаткування на території Чупахівської селищної ради (додаток 1). 

2. Винести на публічне обговорення проект регуляторного акту «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки (додаток 2). 

3. Винести на публічне обговорення проект регуляторного акту «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території 

Чупахівської селищної ради» (додаток 3). 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

Фіксовані ставки єдиного податкувведені в дію з 1 січня 2022 року  

Адміністративно-територіальна одиниця, 

на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування: 

Код 

області 

Код 

району 

Код 

КОАТУУ 

Назва 

59 59203 5920382001 

5920382002 

5920382003 

5920382004 

5920382005 

5920382006 

с. Грінченкове 

с. Всадки 

с. Грунька 

с. Соборне 

с. П’яткине 

с. Розсохувате 

59 59203 5920355500 

5920355503 

5920355505 

5920355507 

смт. Чупахівка 

с. Коновалик 

с. Оленинське 

с. Софіївка 

59 59203 5920385401 

5920385402 

5920385403 

с. Лантратівка 

с. Духовниче 

с. Новопостроєне 

59 59203 5920386301 

5920386302 

5920386303 

5920386304 

5920386305 

5920386306 

5920386307 

с. Олешня 

с. Горяйстівка 

с. Комарівка 

с. Лисе 

с. Нове 

с. Пасіки 

с. Садки 

59 59203 5920382801 

5920382802 

с. Довжик 

с. Буро-Рубанівка 

 

Для І групи платників єдиного податку  

за видами діяльності відповідно до Державного Класифікатора видів 

економічної діяльності 

ДК 009:2010  

(за уточненим переліком ДФС України) 

КВЕД Назва виду діяльності Ставка 

податку 

01 Сільське господарство, мисливство та надання 

пов'язаних із ними послуг 
5 

01.1 Вирощування однорічних і дворічних культур 5 

01.02 Вирощування багаторічних культур 5 

01.4 Тваринництво 5 

01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід 5 

01.5 Змішане сільське господарство 5 



02 Лісове господарство та лісозаготівлі 8 

02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому 

господарстві 
8 

02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому 

господарстві  
8 

13 Текстильне виробництво 5 

13.9  *Виробництво інших текстильних виробів  5 

13.92  *Виробництво готових текстильних виробів, крім 

одягу  
7 

13.93  *Виробництво килимів і килимових виробів  5 

14  *Виробництво одягу  5 

14.1  *Виробництво одягу, крім хутряного  5 

14.11  *Виробництво одягу зі шкіри  5 

14.13  *Виробництво іншого верхнього одягу  7 

14.19  *Виробництво іншого одягу й аксесуарів  7 

14.3  *Виробництво трикотажного та в’язаного одягу  5 

14.39  *Виробництво іншого трикотажного та в’язаного 

одягу  
5 

15  *Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів  
5 

15.1  *Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво 

дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних 

виробів; вичинка та фарбування хутра  

5 

15.11  *Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та 

фарбування хутра  
5 

15.12  *Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-

сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів  
5 

15.20  *Виробництво взуття  5 

16.23  *Виробництво інших дерев’яних будівельних 

конструкцій і столярних виробів  
5 

16.24  *Виробництво дерев’яної тари  5 

16.29  *Виробництво інших виробів з деревини; 

виготовлення виробів з корка, соломки та 

рослинних матеріалів для плетіння  

5 

25.9 Виготовлення інших готових металевих виробів 9 

31.0 Виробництво меблів 10 

31.09 Виробництво інших меблів 10 

45.2  Технічне обслуговування та ремонт 

автотранспортних засобів  
10 

47.8  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  10 

47.82  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 

текстильними виробами, одягом і взуттям  
5 

47.89  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими 

товарами  
6 



74.2  Діяльність у сфері фотографії  5 

77.2  Прокат побутових виробів і предметів особистого 

вжитку  
5 

77.21  Прокат товарів для спорту та відпочинку  5 

77.22  Прокат відеозаписів і дисків  5 

77.29  Прокат інших побутових виробів і предметів 

особистого вжитку  
5 

81.2  Діяльність із прибирання  7 

81.21  Загальне прибирання будинків  7 

81.22  Інша діяльність із прибирання будинків і 

промислових об’єктів  
7 

95.2  Ремонт побутових виробів і предметів особистого 

вжитку  
5 

95.23  Ремонт взуття та шкіряних виробів  5 

95.24  Ремонт меблів і домашнього начиння  5 

95.25  Ремонт годинників і ювелірних виробів  5 

95.29  Ремонт інших побутових виробів і предметів 

особистого вжитку  
7 

96.0  Надання інших індивідуальних послуг  7 

96.01  Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних 

виробів  
5 

96.02  Надання послуг перукарнями та салонами краси  

(крім виробництва перук)  
7 

96.03  Організування поховань і надання суміжних 

послуг  
5 

* виготовлення за індивідуальним замовленням; 

У тексті вжито скорочення: н. в. і. у. - не віднесено до інших угруповань 

Для ІІ групи платників єдиного податку  

за видами діяльності відповідно до Державного Класифікатора видів 

економічної діяльності ДК 009:2010  

(за уточненим переліком ДФС України) 

КВЕД Назва виду діяльності Ставка 

податку 

01  Сільське господарство, мисливство та надання 

пов’язаних із ними послуг  
10 

01.1  Вирощування однорічних і дворічних культур  10 

01.11  Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 

культур і насіння олійних культур  
5 

01.13  Вирощування овочів і баштанних культур, 

коренеплодів і бульбоплодів  
5 

01.16  Вирощування прядивних культур  5 

01.19  Вирощування інших однорічних і дворічних культур  5 

01.2  Вирощування багаторічних культур  5 



01.21  Вирощування винограду  5 

01.24  Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів  5 

01.25  Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів 5 

01.27  Вирощування культур для виробництва напоїв  5 

01.28  Вирощування пряних, ароматичних і лікарських 

культур  
5 

01.29  Вирощування інших багаторічних культур  5 

01.30  Відтворення рослин  5 

01.4  Тваринництво  5 

01.41  Розведення великої рогатої худоби молочних порід  5 

01.42  Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів  5 

01.43  Розведення коней та інших тварин родини конячих  5 

01.45  Розведення овець і кіз  5 

01.46  Розведення свиней  7 

01.47  Розведення свійської птиці  5 

01.49  Розведення інших тварин  5 

01.50  Змішане сільське господарство  5 

01.6  Допоміжна діяльність у сільському господарстві та 

після урожайна діяльність  
5 

01.61  Допоміжна діяльність у рослинництві  5 

01.62  Допоміжна діяльність у тваринництві  5 

01.63  Післяурожайна діяльність  5 

02 Лісове господарство та лісозаготівлі 20 

02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому 

господарстві 
20 

03  Рибне господарство  10 

03.1  Рибальство  10 

03.12  Прісноводне рибальство  10 

10  Виробництво харчових продуктів  Х 

10.1  Виробництво м’яса та м’ясних продуктів  10 

10.11  Виробництво м’яса  10 

10.12  Виробництво м’яса свійської птиці  10 

10.13  Виробництво м’ясних продуктів  10 

10.3  Перероблення та консервування фруктів і овочів  10 

10.31  Перероблення та консервування картоплі  10 

10.32  Виробництво фруктових і овочевих соків  10 

10.39  Інші види перероблення та консервування фруктів і 

овочів  
10 



10.4  Виробництво олії та тваринних жирів  10 

10.41  Виробництво олії та тваринних жирів  10 

10.42  Виробництво маргарину і подібних харчових жирів  10 

10.5  Виробництво молочних продуктів  10 

10.51  Перероблення молока, виробництво масла та сиру  10 

10.52  Виробництво морозива  10 

10.6  Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної 

промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів  
10 

10.61  Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної 

промисловості  
10 

10.7  Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних 

виробів  
10 

10.71  Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; 

виробництво борошняних кондитерських виробів, 

тортів і тістечок нетривалого зберігання  

10 

10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво 

борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок 

тривалого зберігання  

9 

10.73  Виробництво макаронних виробів і подібних 

борошняних виробів  
10 

10.8  Виробництво інших харчових продуктів  10 

13.91 Виробництво трикотажного полотна  9 

13.93 Виробництво килимів і килимових виробів  9 

13.99 Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у.  9 

16  Оброблення деревини та виготовлення виробів з 

деревини та корка, крім меблів; виготовлення 

виробів із соломки та рослинних матеріалів для 

плетіння  

10 

16.10  Лісопильне та стругальне виробництво  20 

16.23 Виробництво інших дерев’яних будівельних 

конструкцій і столярних виробів  
14 

16.29 Виробництво інших виробів з деревини; 

виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних 

матеріалів для плетіння  

9 

18  Поліграфічна діяльність, тиражування записаної 

інформації  
Х 

18.1  Поліграфічна діяльність і надання пов’язаних із нею 

послуг  
10 

18.11  Друкування газет  9 

18.12  Друкування іншої продукції  9 



23.6  Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу  10 

31  Виробництво меблів  15 

33  Ремонт і монтаж машин і устаткування  Х 

33.1  Ремонт і технічне обслуговування готових металевих 

виробів, машин і устаткування  
10 

33.11  Ремонт і технічне обслуговування готових металевих 

виробів  
10 

33.12  Ремонт і технічне обслуговування машин і 

устаткування промислового призначення  
10 

33.20  Установлення та монтаж машин і устаткування  10 

41  Будівництво будівель  Х 

41.10  Організація будівництва будівель  20 

41.20  Будівництво житлових і нежитлових будівель  10 

42  Будівництво споруд  10 

45  Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними 

засобами та мотоциклами, їх ремонт  
Х 

45.19  Торгівля іншими автотранспортними засобами  15 

45.20  Технічне обслуговування та ремонт 

автотранспортних засобів  
10 

46  Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними 

засобами та мотоциклами  
Х 

46.13  Діяльність посередників у торгівлі деревиною, 

будівельними матеріалами та санітарно-технічними 

виробами  

15 

46.3 Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами 
10 

46.4  Оптова торгівля товарами господарського 

призначення  
15 

46.6  Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням  Х 

46.61  Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами 

й устаткуванням  
15 

46.65  Оптова торгівля офісними меблями  15 

46.66  Оптова торгівля іншими офісними машинами й 

устаткуванням  
15 

46.69  Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням  15 

46.7  Інші види спеціалізованої оптової торгівлі  Х 

46.73  Оптова торгівля деревиною, будівельними 

матеріалами та санітарно-технічним обладнанням  
15 

46.74  Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним 

і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього  
15 



46.75  Оптова торгівля хімічними продуктами  15 

46.76  Оптова торгівля іншими проміжними продуктами  15 

46.77  Оптова торгівля відходами та брухтом  15 

46.90  Неспеціалізована оптова торгівля  15 

47  Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними 

засобами та мотоциклами  
Х 

47.1  Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах  10 

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах 

переважно продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами. 

10 

47.19  Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих 

магазинах  
10 

47.21  Роздрібна торгівля фруктами й овочами в 

спеціалізованих магазинах  
10 

47.22  Роздрібна торгівля м’ясом і м’ясними продуктами в 

спеціалізованих магазинах  
10 

47.23  Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та 

молюсками в спеціалізованих магазинах  
10 

47.24  Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, 

борошняними та цукровими кондитерськими 

виробами в спеціалізованих магазинах  

10 

47.29  Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в 

спеціалізованих магазинах  
10 

47.30 Роздрібна торгівля пальним 15 

47.4  Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним 

устаткуванням у спеціалізованих магазинах  
Х 

47.41  Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним 

устаткуванням і програмним забезпеченням у 

спеціалізованих магазинах  

7 

47.42  Роздрібна торгівля телекомунікаційним 

устаткуванням у спеціалізованих магазинах  
7 

47.43  Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах 

електронною апаратурою побутового призначення 

для приймання, записування, відтворення звуку й 

зображення  

7 

47.5  Роздрібна торгівля іншими товарами господарського 

призначення в спеціалізованих магазинах  
Х 

47.51  Роздрібна торгівля текстильними товарами в 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.52  Роздрібна торгівля залізними виробами, 

будівельними матеріалами та санітарно-технічними 
10 



виробами в спеціалізованих магазинах  

47.53  Роздрібна торгівля килимами, килимовими 

виробами, покриттям для стін і підлоги в 

спеціалізованих магазинах  

7 

47.54  Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.59  Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним 

приладдям та іншими товарами для дому в 

спеціалізованих магазинах  

7 

47.6  Роздрібна торгівля товарами культурного 

призначення та товарами для відпочинку в 

спеціалізованих магазинах  

7 

47.61  Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих 

магазинах  
7 

47.62  Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими 

товарами в спеціалізованих магазинах  
7 

47.63  Роздрібна торгівля аудіо — та відеозаписами в 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.64  Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.65  Роздрібна торгівля іграми та іграшками в 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.7  Роздрібна торгівля іншими товарами в 

спеціалізованих магазинах  
Х 

47.71  Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих 

магазинах  
7 

47.72  Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.73  Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.75  Роздрібна торгівля косметичними товарами та 

туалетними приналежностями в спеціалізованих 

магазинах  

7 

47.76  Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, 

добривами, домашніми тваринами та кормами для 

них у спеціалізованих магазинах  

7 

47.78  Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.79  Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах  3 

47.8  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  Х 

47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими 5 



продуктами, напоями та тютюновими виробами * 

(крім продажу підакцизних товарів, пально-

мастильних, лікеро-горілчаних та тютюнових 

виробів, разом з цим, дозволено здійснювати 

роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів в 

ємкостях до 20 л та діяльність фізичних осіб, 

пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових 

вин) 

47.82  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними 

виробами, одягом і взуттям  
5 

47.89  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими 

товарами  
5 

47.9  Роздрібна торгівля поза магазинами  Х 

47.91  Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами 

поштового замовлення або через мережу Інтернет  
9 

47.99  Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами  5 

49  Наземний і трубопровідний транспорт  Х 

49.3  Інший пасажирський наземний транспорт  Х 

49.31  Пасажирський наземний транспорт міського та 

приміського сполучення  
10 

49.32  Надання послуг таксі  10 

49.39  Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.  9 

49.4  Вантажний автомобільний транспорт, надання 

послуг перевезення речей  
Х 

49.41  Вантажний автомобільний транспорт  10 

49.42  Надання послуг перевезення речей (переїзду)  10 

55  Тимчасове розміщування  Х 

55.10  Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового 

розміщування  
12 

56  Діяльність із забезпечення стравами та напоями  Х 

56.10  Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного 

харчування  
10 

56.2  Постачання готових страв  10 

56.21  Постачання готових страв для подій  10 

56.29  Постачання інших готових страв  10 

56.30 Обслуговування напоями 15 

62 Комп’ютерне програмування, консультування та 

пов’язана з ними діяльність  
Х 

62.09  Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і 

комп’ютерних систем  
10 



68  Операції з нерухомим майном  Х 

68.20  Надання в оренду й експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна * (земельні ділянки, 

загальна площа яких не перевищує 0,2 га, житлові 

приміщення та/або їх частини, загальна площа, яких 

не перевищує 100 м2, нежитлові приміщення 

(споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа 

яких не перевищує 300 м2) 

10 

68.32 Операція з нерухомим майном за винагороду або на 

основі контракту 
10 

69  Діяльність у сферах права та бухгалтерського 

обліку * 

*(крім самозайнятих осіб, які здійснюють 

нотаріальну, адвокатську діяльність та арбітражних 

керуючих) 

Х 

69.10  Діяльність у сфері права * 

*(крім самозайнятих осіб, які здійснюють 

нотаріальну, адвокатську діяльність та арбітражних 

керуючих) 

10 

69.20  Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; 

консультування з питань оподаткування * (крім аудиту) 
10 

70.21  Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю  5 

73.1  Рекламна діяльність  5 

73.11  Рекламні агентства  5 

73.12  Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової 

інформації  
5 

73.20 Дослідження кон»юктури ринку та виявлення 

громадської думки 
5 

74  Інша професійна, наукова та технічна діяльність  Х 

74.10  Спеціалізована діяльність із дизайну  10 

74.20  Діяльність у сфері фотографії  2 

74.30  Надання послуг перекладу  7 

74.90  Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. 

у.  
5 

75.0  Ветеринарна діяльність  5 

96 Надання інших індивідуальних послуг  9 

96.0 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних 

виробів  
9 

96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси  9 

96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг  9 

96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.  9 

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК 



 

Додаток 2 

 

Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

введені в дію з 1 січня 2022 року 

Адміністративно-територіальна одиниця, 

на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування: 

 

Класифікація будівель та 

споруд2 

 

Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати) 

 

Код2 Найменування2 Для юридичних осіб 
Для фізичних осіб  

(в т. ч. ФО-П) 

  1 зона4 
2 

зона4 

3 

зона4 
1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона
4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 Будівлі житлові х х х х х х 

111 Будинки одноквартирні х х х х х х 

Код 

області 

Код 

району 

Код КОАТУУ Назва 

59 59203 5920382001 

5920382002 

5920382003 

5920382004 

5920382005 

5920382006 

с. Грінченкове 

с. Всадки 

с. Грунька 

с. Соборне 

с. П’яткино 

с. Розсохувате 

59 59203 5920355500 

5920355503 

5920355505 

5920355507 

смт. Чупахівка 

с. Коновалик 

с. Оленинське 

с. Софіївка 

59 59203 5920385401 

5920385402 

5920385403 

с. Лантратівка 

с. Духовниче 

с. Новопостроєне 

59 59203 5920386301 

5920386302 

5920386303 

5920386304 

5920386305 

5920386306 

5920386307 

с. Олешня 

с. Горяйстівка 

с. Комарівка 

с. Лисе 

с. Нове 

с. Пасіки 

с. Садки 

59 59203 5920382801 

5920382802 

с. Довжик 

с. Буро-Рубанівка 



1110 
Будинки 

одноквартирні5 
х х х х х х 

1110.1 
Будинки одноквартирні 

масової забудови  
1 - - 1 - - 

1110.2 

Котеджі та будинки 

одноквартирні 

підвищеної 

комфортності  

1 - - 0,100 - - 

1110.3 Будинки садибного типу  1 - - 0,500 - - 

1110.4 Будинки дачні та садові  1 - - 0,500 - - 

112  Будинки з двома та більше квартирами  

1121  Будинки з двома квартирами 5 

1121.1 
Будинки двоквартирні 

масової забудови  
1 - - 1 - 1 

1121.2 

Котеджі та будинки 

двоквартирні підвищеної 

комфортності  

х х х х х х 

1122  Будинки з трьома та більше квартирами 5 

1122.1 
Будинки багатоквартирні 

масової забудови  
х х х х х х 

1122.2 

Будинки багатоквартирні 

підвищеної 

комфортності, 

індивідуальні  

1 - - 1 - 1 

1122.3 
Будинки житлові 

готельного типу  
х х х х х х 

113  Гуртожитки5 

1130.1 

Гуртожитки для 

робітників та 

службовців  

Не є об'єктом оподаткування  

(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.2 

Гуртожитки для 

студентів вищих 

навчальних закладів 5 

Не є об'єктом оподаткування  

(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.3 
Гуртожитки для учнів 

навчальних закладів 5 

Не є об'єктом оподаткування  

(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.4 

Будинки-інтернати для 

людей похилого віку та 

інвалідів 5 

Не є об'єктом оподаткування  

(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.5 
Будинки дитини та 

сирітські будинки5  

Не є об'єктом оподаткування  

(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.6 

Будинки для біженців, 

притулки для 

бездомних 5 

Не є об'єктом оподаткування  

(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.9 Будинки для Не є об'єктом оподаткування  



колективного 

проживання інші 5 

(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

12  Будівлі нежитлові  х 

121  
Готелі, ресторани та 

подібні будівлі 
х 

1211  Будівлі готельні  х 

1211.1 Готелі  1,000 - - 1,000 - - 

1211.2 Мотелі  1,000 - - 1,000 - - 

1211.3 Кемпінги  1,000 - - 1,000 - - 

1211.4 Пансіонати  1,000 - -- 1,000 - - 

1211.5 Ресторани та бари  1,000 - - 1,000 - - 

1212  

Інші будівлі для 

тимчасового 

проживання  

х 

1212.1 
Туристичні бази та 

гірські притулки  

1,000 - - 1,000 - - 

1212.2 
Дитячі та сімейні табори 

відпочинку  

0,500 - - 0,500 - - 

1212.3 
Центри та будинки 

відпочинку  

1,000 - - 1,000 - - 

1212.9 

Інші будівлі для 

тимчасового 

проживання, не 

класифіковані раніше  

1,000 - - 1,000 - - 

122  Будівлі офісні  

1220  Будівлі офісні 5 

1220.1 
Будівлі органів державного 

та місцевого управління5 

Не є об'єктом оподаткування  

(пп. 266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1220.2 
Будівлі фінансового 

обслуговування  

1,00

0 

- - - 

 

- - 

1220.3 Будівлі органів правосуддя5 
1,00

0 

- - - - - 

1220.4 
Будівлі закордонних 

представництв 5 

    - - 

1220.5 

Адміністративно-побутові 

будівлі промислових 

підприємств  

1,00

0 

- - 1,000 - - 

1220.9 

Будівлі для конторських та 

адміністративних цілей 

інші  

1,00

0 

- - 1,000 - - 

123  Будівлі торговельні  

1230  Будівлі торговельні  

1230.1 
Торгові центри, універмаги, 

магазини  

0,50

0 

- - 0,500 - - 



1230.2 
Криті ринки, павільйони та 

зали для ярмарків  

0,50

0 

- - 0,500 - - 

1230.3 

Станції технічного 

обслуговування 

автомобілів  

 - -  - - 

1230.4 
Їдальні, кафе, закусочні та 

т. ін.  

0,50

0 

- - 0,500 - - 

1230.5 

Бази та склади підприємств 

торгівлі й громадського 

харчування  

0,50

0 

- - 0,500 - - 

1230.6 

Будівлі підприємств 

побутового 

обслуговування  

0,50

0 

- - 0,500 - - 

1230.9 Будівлі торговельні інші  
0,50

0 

- - 0,500 - - 

124  Будівлі транспорту та засобів зв'язку  

1241  
Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з 

ними будівлі  

1241.1 

Автовокзали та інші 

будівлі автомобільного 

транспорту  

- - - - - - 

1241.2 
Вокзали та інші будівлі 

залізничного транспорту  

- - - - - - 

1241.3 
Будівлі міського 

електротранспорту  

- - - - - - 

1241.4 

Аеровокзали та інші 

будівлі повітряного 

транспорту  

- - - - - - 

1241.5 

Морські та річкові 

вокзали, маяки та 

пов'язані з ними будівлі  

- - - - - - 

1241.6

  

Будівлі станцій підвісних 

та канатних доріг  

- - - - - - 

1241.7 

Будівлі центрів радіо- та 

телевізійно-го мовлення, 

телефонних станцій, 

телекомунікаційних 

центрів та т. ін.  

- - - - - - 

1241.8 

Ангари для літаків, 

локомотивні, вагонні, 

трамвайні та тролейбусні 

депо  

- - - - - - 

1241.9 
Будівлі транспорту та 

засобів зв'язку інші  

- - - - - - 



 

1242  Гаражі  

1242.1 Гаражі наземні  0,200   0,200 - - 

1242.2 Гаражі підземні  0,200   0,200 - - 

1242.3 
Стоянки автомобільні 

криті  

0,200   0,200 - - 

1242.4 Навіси для велосипедів  0,200   0,200 - - 

125  Будівлі промислові та склади  

1251  Будівлі промислові5 

1251.1 

Будівлі підприємств 

машинобудуван-ня та 

металообробної 

промисловості 5 

- - - - - - 

1251.2 
Будівлі підприємств 

чорної металургії 5 
- - - - - - 

1251.3 

Будівлі підприємств 

хімічної та нафтохімічної 

промисловості 5 

- - - - - - 

1251.4 
Будівлі підприємств 

легкої промисловості 5 
- - - - - - 

1251.5 
Будівлі підприємств 

харчової промисловості 5 
- - - - - - 

1251.6 

Будівлі підприємств 

медичної та 

мікробіологічної 

промисловості 5 

- - - - - - 

1251.7 

Будівлі підприємств 

лісової, деревообробної 

та целюлозно-паперової 

промисловості 5 

- - - - - - 

1251.8 

Будівлі підприємств 

будівельної індустрії, 

будівельних матеріалів та 

виробів, скляної та 

фарфоро-фаянсової 

промисловості 5 

- - - - - - 

1251.9 

Будівлі інших 

промислових 

виробництв, включаючи 

поліграфічне 5 

- - - - - - 

1252  Резервуари, силоси та склади 

1252.1 
Резервуари для нафти, 

нафтопродуктів та газу  

0,500 - - 0,500 - - 

1252.2 Резервуари та ємності 0,500 - - 0,500 - - 



інші  

1252.3 Силоси для зерна  0,500 - - 0,500 - - 

1252.4 

Силоси для цементу та 

інших сипучих 

матеріалів  

0,500 - - 0,500 - - 

1252.5 
Склади спеціальні 

товарні  

0,500 - - 0,500 - - 

1252.6 Холодильники  0,500 -- - 0,500 - - 

1252.7 Складські майданчики  1,500 - - 1,500 - - 

1252.8 Склади універсальні  1,500 - - 1,500 - - 

1252.9 Склади та сховища інші  1,500 - - 1,500 - - 

126  
Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного 

та оздоровчого призначення  

1261  Будівлі для публічних виступів  

1261.1 
Театри, кінотеатри та 

концертні зали 

    - - 

1261.2 

Зали засідань та 

багатоцільові зали для 

публічних виступів  

- - - - - - 

1261.3 Цирки  - - - - - - 

1261.4 Казино, ігорні будинки  - - - - - - 

1261.5 
Музичні та танцювальні 

зали, дискотеки  

- - - - - - 

1261.9 
Будівлі для публічних 

виступів інші  

- - - - - - 

1262  Музеї та бібліотеки  

1262.1 
Музеї та художні 

галереї 5 

- - - - - - 

1262.2 
Бібліотеки, 

книгосховища5  

- - - - - - 

1262.3 Технічні центри  - - - - - - 

1262.4 Планетарії 5 - - - - - - 

1262.5 Будівлі архівів 5 - - - - - - 

1262.6 
Будівлі зоологічних та 

ботанічних садів 5 

- - - - - - 

1263  Будівлі навчальних та дослідних закладів 

1263.1 

Будівлі науково-

дослідних та проектно-

вишукувальних установ  

- - - - - - 

1263.2 
Будівлі вищих 

навчальних закладів  

- - - - - - 

1263.3 
Будівлі шкіл та інших 

середніх навчальних 

Будівлі загальноосвітніх навчальних 

закладів незалежно від форми власності 



закладів  5 та джерел фінансування, що 

використовуються для надання освітніх 

послуг, не є об'єктом оподаткування (пп. 

266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1263.4 

Будівлі професійно-

технічних навчальних 

закладів 5 

1,00 - - - - - 

1263.5 

Будівлі дошкільних та 

позашкільних 

навчальних закладів 5 

Будівлі дошкільних навчальних закладів, 

що використовуються для надання 

освітніх послуг, не є об'єктом 

оподаткування (пп. 266.2.2 і) п. 266.2 ст. 

266 ПКУ) 

1263.6 

Будівлі спеціальних 

навчальних закладів для 

дітей з фізичними або 

розумовими вадами 5 

- - - - - - 

1263.7 
Будівлі закладів з 

фахової перепідготовки  

- - - - - - 

1263.8

  

Будівлі метеорологічних 

станцій, обсерваторій 5 

- - - - - - 

1263.9 

Будівлі освітніх та 

науково-дослідних 

закладів інші 5 

- - - - - - 

1264  Будівлі лікарень та оздоровчих закладів  

1264.1 

Лікарні багатопрофільні 

територіального 

обслуговування, 

навчальних закладів 5 

- - - - - - 

1264.2 
Лікарні профільні, 

диспансери 5 

- - - - - - 

1264.3 

Материнські та дитячі 

реабілітаційні центри, 

пологові будинки 5 

- - - - - - 

1264.4 

Поліклініки, пункти 

медичного 

обслуговування та 

консультації 5 

- - - - - - 

1264.5 

Шпиталі виправних 

закладів, в'язниць та 

збройних сил 5 

- - - - - - 

1264.6 

Санаторії, профілакторії 

та центри 

функціональної 

реабілітації 5 

- - - - - - 



1264.9 

Заклади лікувально-

профілактичні та 

оздоровчі інші 5 

- - - - - - 

1265  Зали спортивні5 

1265.1 

Зали гімнастичні, 

баскетбольні, 

волейбольні, тенісні та т. 

ін.  

- - - - - - 

1265.2 
Басейни криті для 

плавання  

- - - - - - 

1265.3 
Хокейні та льодові 

стадіони криті  

- - - - - - 

1265.4 Манежі легкоатлетичні  - - - - - - 

1265.5 Тири  - - - - - - 

1265.9 Зали спортивні інші  - - - - - - 

127  Будівлі нежитлові інші  

1271  
Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та 

рибного господарства5 

1271.1 
Будівлі для 

тваринництва 5 
0,020 - - 0,020 - - 

1271.2 
Будівлі для 

птахівництва 5 
0,020 - - 0,020 - - 

1271.3 
Будівлі для зберігання 

зерна 5 
0,020 - - 0,020 - - 

1271.4 
Будівлі силосні та 

сінажні 5 
0,020 - - 0,020 - - 

1271.5 

Будівлі для садівництва, 

виноградарства та 

виноробства 5 

0,020 - - 0,020 - - 

1271.6 
Будівлі тепличного 

господарства5  
0,500 - - 0,020 - - 

1271.7 
Будівлі рибного 

господарства 5 

Будівлі, споруди сільськогосподарських 

товаровиробників (юридичних та 

фізичних осіб), віднесені до класу 

"Будівлі сільськогосподарського 

призначення, лісівництва та рибного 

господарства" (код 1271) Державного 

класифікатора будівель та споруд ДК 

018-2000, та не здаються їх власниками в 

оренду, лізинг, позичку, не є об'єктом 

оподаткування (пп. 266.2.2 ж) п. 266.2 ст. 

266 ПКУ) 

1271.8 

Будівлі підприємств 

лісівництва та 

звірівництва 5 

1271.9 
Будівлі 

сільськогосподарського 

1,500 - - 0,500 - - 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va507565-00
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va507565-00


призначення інші 5 

 

1272  Будівлі для культової та релігійної діяльності5 

1272.1

  

Церкви, собори, 

костьоли, мечеті, 

синагоги  тощо 5 

Об’єкти нерухомості, що перебувають у 

власності релігійних організацій, статути 

(положення) яких зареєстровано у 

встановленому законом порядку, та 

використовуються виключно для 

забезпечення їхньої статутної діяльності, 

включаючи ті, в яких здійснюють 

діяльність засновані такими релігійними 

організаціями добродійні заклади 

(притулки, інтернати, лікарні тощо), крім 

об’єктів нерухомості, в яких 

здійснюється виробнича та/або 

господарська діяльність, не є об'єктом 

оподаткування (пп. 266.2.2 и) п. 266.2 ст. 

266 ПКУ) 

1272.2 
Похоронні бюро та 

ритуальні зали  

0,500 - - 0,500 - - 

1272.3 Цвинтарі та крематорії 5 - - - - - - 

1273  Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою 5 

1273.1 
Пам’ятки історії та 

архітектури 5 

0,500 - - - - - 

1273.2 

Археологічні розкопки, 

руїни та історичні місця, 

що охороняються 

державою 5 

0,500 - - - - - 

1273.3 

Меморіали, художньо-

декоративні будівлі, 

статуї 5 

- - - - - - 

1274  Будівлі інші, не класифіковані раніше5 

1274.1 Казарми збройних сил 5 - - - - - - 

1274.2 
Будівлі міліцейських та 

пожежних служб 5 

0,500 - - - - - 

1274.3 

Будівлі виправних 

закладів, в'язниць та 

слідчих ізоляторів 5 

- - - - - - 

1274.4 
Будівлі лазень та 

пралень  

- - - - - - 

1274.5 
Будівлі з облаштування 

населених пунктів  

0,500 - - - - - 

 



* 
У разі визначення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, без врахування зональності адміністративно-територіальної одиниці 

усі ставки зазначаються у колонці «1 зона». 
 

 

Пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки,  

введені в дію з 1 січня 2022 року 

Адміністративно-територіальна одиниця, 

на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування: 

 

Код 

області 

Код 

району 

Код КОАТУУ Назва 

59 59203 5920382001 

5920382002 

5920382003 

5920382004 

5920382005 

5920382006 

с. Грінченкове 

с. Всадки 

с. Грунька 

с. Соборне 

с. П’яткино 

с. Розсохувате 

59 59203 5920355500 

5920355503 

5920355505 

5920355507 

смт. Чупахівка 

с. Коновалик 

с. Оленинське 

с. Софіївка 

59 59203 5920385401 

5920385402 

5920385403 

с. Лантратівка 

с. Духовниче 

с. Новопостроєне 

59 59203 5920386301 

5920386302 

5920386303 

5920386304 

5920386305 

5920386306 

5920386307 

с. Олешня 

с. Горяйстівка 

с. Комарівка 

с. Лисе 

с. Нове 

с. Пасіки 

с. Садки 

59 59203 5920382801 

5920382802 

с. Довжик 

с. Буро-Рубанівка 



Група платників, категорія/ класифікація будівель та 

споруд 

Розмір 

пільги  

(у відсотках) 

Об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості громадських 

об’єднань і благодійних організацій, статути (положення) яких 

зареєстровані у встановленому законом порядку, які 

використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої 

такими статутами (положеннями) 

100 

Об’єкти нежитлової нерухомості спортивно-оздоровчих 

комплексів підприємств, які не використовуються ними з метою 

одержання доходів 

100 

Об’єкти нежитлової нерухомості комунальної власності  100 

Об’єкти нежитлової нерухомості організацій, які віднесені до 

Реєстру неприбуткових організацій (установ) 
100 

Об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, які 

перебувають у власності учасників бойових дій, в тому числі 

учасників антитерористичної операції на сході України, а також 

членів сімей загиблих учасників АТО, членів сімей Героїв 

Небесної Сотні 

100 

Об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності 

фізичних осіб (крім суб’єктів підприємницької діяльності) – 

надвірні будівлі, особисті гаражі, підвали тощо 

100 

 

 

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

 

Ставки земельного податку, 

введені в дію з 1 січня 2022 року 

 

Адміністративно-територіальна одиниця,на яку поширюється дія 

рішення органу місцевого самоврядування: 

 

Код 

області 

Код 

району 

Код КОАТУУ Назва 

59 59203 5920382001 

5920382002 

5920382003 

5920382004 

5920382005 

5920382006 

с. Грінченкове 

с. Всадки 

с. Грунька 

с. Соборне 

с. Пяткино 

с. Розсохувате 

59 59203 5920355500 

5920355503 

5920355505 

5920355507 

смт. Чупахівка 

с. Коновалик 

с. Оленинське 

с. Софіївка 

59 59203 5920385401 

5920385402 

5920385403 

с. Лантратівка 

с. Духовниче 

с. Новопостроєне 

59 59203 5920386301 

5920386302 

5920386303 

5920386304 

5920386305 

5920386306 

5920386307 

с. Олешня 

с. Горяйстівка 

с. Комарівка 

с. Лисе 

с. Нове 

с. Пасіки 

с. Садки 

59 59203 5920382801 

5920382802 

с. Довжик 

с. Буро-Рубанівка 

 



 

Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  

(% нормативної грошової оцінки) 

За земельні ділянки, 

нормативну грошову 

оцінку яких 

проведено 

(незалежно від 

місцезнаходження) 

За земельні 

ділянки за межами 

населених пунктів, 

нормативну 

грошову оцінку 

яких не проведено 

 

Код 

 

Назва 

для 

юридични

х осіб 

для 

фізичних 

осіб (в 

т.ч. ФОП) 

для 

юридичн

их осіб 

для 

фізични

х осіб (в 

т.ч. 

ФОП) 

1 2 3 4 5 6 

01 Землі сільськогосподарського 

призначення 
х х х х 

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

1 1 5 5 

01.02 Для ведення фермерського 

господарства 
1 0,5 5 1 

01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства 
1 0,5 5 0,5 

01.04 Для ведення підсобного 

сільського господарства 
1 0,5 5 0,5 

01.05 Для індивідуального 

садівництва 
1 0,5 5 0,5 

01.06 Для колективного садівництва 1 0,5 5 0,5 

01.07 Для городництва 1 0,5 5 0,5 

01.08 Для сінокосіння і випасання 

худоби 
1 0,5 5 0,5 

01.09 Для дослідних і навчальних 

цілей 
1 0,5 5 0,5 

01.10 Для пропаганди передового 

досвіду ведення сільського 

господарства 

1 0,5 5 0,5 

01.11 Для надання послуг у 

сільському господарстві 
1 0,5 5 0,5 

01.12 Для розміщення 1 0,5 5 0,5 



інфраструктури оптових ринків 

сільськогосподарської 

продукції 

01.13 Для іншого 

сільськогосподарського 

призначення 

1 0,5 5 1 

01.14 Для цілей підрозділів 01.01 - 

01.13 та для збереження та 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

0,5 0,5 5 0,5 

02 Землі житлової забудови х х х Х 

02.01 Для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

0,05 0,05 х х 

02.02 Для колективного житлового 

будівництва 
0,05 0,05 х х 

02.03 Для будівництва і 

обслуговування 

багатоквартирного житлового 

будинку 

0,05 0,05 х х 

02.04 Для будівництва і 

обслуговування будівель 

тимчасового проживання 

0,05 0,05 х х 

02.05 Для будівництва 

індивідуальних гаражів 
0,05 0,05 х х 

02.06 Для колективного гаражного 

будівництва 
0,05 0,05 х х 

02.07 Для іншої житлової забудови 0,05 0,05 х х 

02.08 Для цілей підрозділів 02.01 - 

02.07 та для збереження та 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

х х х х 

03 Землі громадської забудови х х х х 

03.01 Для будівництва та 

обслуговування будівель 

органів державної влади та 

х х х х 



місцевого самоврядування 

03.02 Для будівництва та 

обслуговування будівель 

закладів освіти 

х х х х 

03.03 Для будівництва та 

обслуговування будівель 

закладів охорони здоров'я та 

соціальної допомоги 

х х х х 

03.04 Для будівництва та 

обслуговування будівель 

громадських та релігійних 

організацій 

х х х х 

03.05 Для будівництва та 

обслуговування будівель 

закладів культурно-

просвітницького 

обслуговування 

х х х х 

03.06 Для будівництва та 

обслуговування будівель 

екстериторіальних організацій 

та органів 

х х х х 

03.07 Для будівництва та 

обслуговування будівель 

торгівлі 

3 3 5 5 

03.08 Для будівництва та 

обслуговування об'єктів 

туристичної інфраструктури та 

закладів громадського 

харчування 

х х х х 

03.09 Для будівництва та 

обслуговування будівель 

кредитно-фінансових установ 

х х х х 

03.10 Для будівництва та 

обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури 

2 1 2 1 

03.11 Для будівництва та 

обслуговування будівель і 

споруд закладів науки 

х х х х 



03.12 Для будівництва та 

обслуговування будівель 

закладів комунального 

обслуговування 

2 1 2 1 

03.13 Для будівництва та 

обслуговування будівель 

закладів побутового 

обслуговування 

2 2 2 2 

03.14 Для розміщення та постійної 

діяльності органів МНС 
х х х х 

03.15 Для будівництва та 

обслуговування інших будівель 

громадської забудови 

1 0,5 0,5 0,5 

03.16 Для цілей підрозділів 03.01 - 

03.15 та для збереження та 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

х х х х 

04 Землі природно-заповідного 

фонду 

х х х х 

04.01 Для збереження та 

використання біосферних 

заповідників 

х х х х 

04.02 Для збереження та 

використання природних 

заповідників 

х х х х 

04.03 Для збереження та 

використання національних 

природних парків 

х х х х 

04.04 Для збереження та 

використання ботанічних садів 
х х х х 

04.05 Для збереження та 

використання зоологічних 

парків 

х х х х 

04.06 Для збереження та 

використання дендрологічних 

парків 

х х х х 

04.07 Для збереження та 

використання парків-пам'яток 

садово-паркового мистецтва 

х х х х 



04.08 Для збереження та 

використання заказників 
х х х х 

04.09 Для збереження та 

використання заповідних 

урочищ 

х х х х 

04.10 Для збереження та 

використання пам'яток 

природи 

х х х х 

04.11 Для збереження та 

використання регіональних 

ландшафтних парків 

х х х х 

05 Землі іншого 

природоохоронного 

призначення 

х х х х 

06 Землі оздоровчого 

призначення (землі, що 

мають природні лікувальні 

властивості, які 

використовуються або 

можуть використовуватися 

для профілактики 

захворювань і лікування 

людей) 

х х х х 

06.01 Для будівництва і 

обслуговування санаторно-

оздоровчих закладів 

3 3 3 3 

06.02 Для розробки родовищ 

природних лікувальних 

ресурсів 

х х х х 

06.03 Для інших оздоровчих цілей 3 3 3 3 

06.04 Для цілей підрозділів 06.01 - 

06.03 та для збереження та 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

х х х х 

07 Землі рекреаційного 

призначення 
х х х х 

07.01 Для будівництва та 

обслуговування об'єктів 

рекреаційного призначення 

3 3 5 5 

07.02 Для будівництва та 1 1 1 1 



обслуговування об'єктів 

фізичної культури і спорту 

07.03 Для індивідуального дачного 

будівництва 
3 0,3 5 1 

07.04 Для колективного дачного 

будівництва 
3 0,5 5 0,5 

07.05 Для цілей підрозділів 07.01 - 

07.04 та для збереження та 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

х х х х 

08 Землі історико-культурного 

призначення 
х х х х 

08.01 Для забезпечення охорони 

об'єктів культурної спадщини 
х х х х 

08.02 Для розміщення та 

обслуговування музейних 

закладів 

х х х х 

08.03 Для іншого історико-

культурного призначення 
х х х х 

08.04 Для цілей підрозділів 08.01 - 

08.03 та для збереження та 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

х х х х 

09 Землі лісогосподарського 

призначення 
х х х х 

09.01 Для ведення лісового 

господарства і пов'язаних з ним 

послуг 

0,1 0,1 0,1 0,1 

09.02 Для іншого лісогосподарського 

призначення 
0,1 0,1 0,1 0,1 

09.03 Для цілей підрозділів 09.01 - 

09.02 та для збереження та 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

0,1 0,1 0,1 0,1 

10 Землі водного фонду х х х х 

10.01 Для експлуатації та догляду за 

водними об'єктами 
2 2 2 2 

10.02 Для облаштування та догляду 

за прибережними захисними 
2 2 2 2 



смугами 

10.03 Для експлуатації та догляду за 

смугами відведення 
2 2 2 2 

10.04 Для експлуатації та догляду за 

гідротехнічними, іншими 

водогосподарськими 

спорудами і каналами 

2 2 2 2 

10.05 Для догляду за береговими 

смугами водних шляхів 
х х х х 

10.06 Для сінокосіння 1 1 1 1 

10.07 Для рибогосподарських потреб 1 1 1 1 

10.08 Для культурно-оздоровчих 

потреб, рекреаційних, 

спортивних і туристичних 

цілей 

1 1 1 1 

10.09 Для проведення науково-

дослідних робіт 
х х х х 

10.10 Для будівництва та 

експлуатації гідротехнічних, 

гідрометричних та лінійних 

споруд 

х х х х 

10.11 Для будівництва та 

експлуатації санаторіїв та 

інших лікувально-оздоровчих 

закладів у межах прибережних 

захисних смуг морів, морських 

заток і лиманів 

х х х х 

10.12 Для цілей підрозділів 10.01 - 

10.11 та для збереження та 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

х х х х 

11 Землі промисловості х х х х 

11.01 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов'язані з 

користуванням надрами 

3 3 5 5 

11.02 Для розміщення та експлуатації 3 3 5 5 



основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної та 

іншої промисловості 

11.03 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій та 

підприємств 

3 3 5 5 

11.04 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення 

газу, постачання пари та 

гарячої води, збирання, 

очищення та розподілення 

води) 

3 3 5 5 

11.05 Для цілей підрозділів 11.01 - 

11.04 та для збереження та 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

х х х х 

12 Землі транспорту х х х х 

12.01 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд залізничного 

транспорту 

1,5 х 1,5 х 

12.02 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд морського 

транспорту 

х х х х 

12.03 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд річкового 

транспорту 

х х х х 

12.04 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд 

автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства 

Не підлягають оподаткуванню відповідно 

до статті 283 Податкового Кодексу 

України 

12.05 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд авіаційного 

транспорту 

х х х х 



12.06 Для розміщення та експлуатації 

об'єктів трубопровідного 

транспорту 

3 3 5 5 

12.07 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд міського 

електротранспорту 

х х х х 

12.08 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг та 

допоміжних операцій 

2 2 3 3 

12.09 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд іншого 

наземного транспорту 

1 1 3 3 

12.10 Для розміщення та експлуатації 

об'єктів дорожнього сервісу 
1 1 1 1 

12.11 Для цілей підрозділів 12.01 - 

12.09 та для збереження та 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

х х х х 

13 Землі зв'язку х х х х 

13.01 Для розміщення та експлуатації 

об'єктів і споруд 

телекомунікації 

2 х 3 х 

13.02 Для розміщення та експлуатації 

будівель та споруд об'єктів 

поштового зв'язку 

2 х 2 х 

13.03 Для розміщення та експлуатації 

інших технічних засобів зв'язку 
2 х 3 х 

13.04 Для цілей підрозділів 13.01 - 

13.03, 13.05 та для збереження і 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

х х х х 

14 Землі енергетики х х х х 

14.01 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих 

підприємств, установ і 

3 3 3 3 



організацій 

14.02 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів 

передачі електричної та 

теплової енергії 

3 3 3 3 

14.03 Для цілей підрозділів 14.01 - 

14.02 та для збереження та 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

х х х х 

15 Землі оборони х х х х 

15.01 Для розміщення та постійної 

діяльності Збройних Сил 

України 

х х х х 

15.02 Для розміщення та постійної 

діяльності внутрішніх військ 

МВС 

х х х х 

15.03 Для розміщення та постійної 

діяльності Державної 

прикордонної служби України 

х х х х 

15.04 Для розміщення та постійної 

діяльності Служби безпеки 

України 

х х х х 

15.05 Для розміщення та постійної 

діяльності Державної 

спеціальної служби транспорту 

х х х х 

15.06 Для розміщення та постійної 

діяльності Служби зовнішньої 

розвідки України 

х х х х 

15.07 Для розміщення та постійної 

діяльності інших, створених 

відповідно до законів України, 

військових формувань 

х х х х 

15.08 Для цілей підрозділів 15.01 - 

15.07 та для збереження та 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

х х х х 



 

Встановити ставку податку у розмірі 10% (відсотків) від їх нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок, які перебувають у постійному 

користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної 

форми власності). 

Пільги зі сплати земельного податку,  

введені в дію з 1 січня 2022року 

 

Адміністративно-територіальна одиниця,на яку поширюється дія 

рішення органу місцевого самоврядування: 

Код 

області 

Код 

району 

Код 

КОАТУУ 

Назва 

59 59203 5920382001 

5920382002 

5920382003 

5920382004 

5920382005 

5920382006 

с. Грінченкове 

с. Всадки 

с. Грунька 

с. Соборне 

с. Пяткино 

с. Розсохувате 

59 59203 5920355500 

5920355503 

5920355505 

5920355507 

смт. Чупахівка 

с. Коновалик 

с. Оленинське 

с. Софіївка 

59 59203 5920385401 

5920385402 

5920385403 

с. Лантратівка 

с. Духовниче 

с. Новопостроєне 

59 59203 5920386301 

5920386302 

5920386303 

5920386304 

5920386305 

с. Олешня 

с. Горяйстівка 

с. Комарівка 

с. Лисе 

с. Нове 

16 Землі запасу 1 1 3 3 

17 Землі резервного фонду 
1 1 3 3 

18 Землі загального 

користування 
1 1 3 3 

19 Земельні ділянки, надані для 

комерційного використання 1,5 1,5 5 0,5 

20 Для цілей підрозділів 16 – 18 

та для збереження та 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

х х х х 



5920386306 

5920386307 

с. Пасіки 

с. Садки 

59 59203 5920382801 

5920382802 

с. Довжик 

с. Буро-Рубанівка 



Група платників, категорія/цільове призначення земельних 

ділянок 

Розмір 

пільги  

(у 

відсотках) 

Інваліди першої і другої групи в межах ст.281.2 ПКУ 100 

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 

років в межах ст.281.2 ПКУ 
100 

Пенсіонери (за віком) в межах ст.281.2 ПКУ 100 

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» в межах ст.281.2 ПКУ 

100 

Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи в межах ст.281.2 ПКУ 
100 

Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та 

землекористувачі – на період дії єдиного податку четвертої 

групи – за умови передачі земельних ділянок та земельних 

часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої 

групи 

100 

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських 

організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських 

організацій інвалідів 

100 

Громадські організації інвалідів України, підприємства та 

організації, які засновані громадськими організаціями 

інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх 

повною власністю, де протягом попереднього календарного 

місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце 

роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової 

чисельності штатних працівників облікового складу за умови, 

що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом 

звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних 

витрат на оплату праці 

100 

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від 

форми власності і джерел фінансування 
100 

Заклади культури, які повністю утримуються за рахунок 

коштів державного або місцевих бюджетів 
100 

Заклади науки (крім національних та державних 

дендрологічних парків), які повністю утримуються за рахунок 

коштів державного або місцевих бюджетів 

100 

Заклади освіти, які повністю утримуються за рахунок коштів 

державного або місцевих бюджетів 
100 

Заклади охорони здоров’я, які повністю утримуються за 

рахунок коштів державного або місцевих бюджетів 
100 

Заклади соціального захисту, які повністю утримуються за 

рахунок коштів державного або місцевих бюджетів 
100 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12


Заклади фізичної культури і спорту, які повністю 

утримуються за рахунок коштів державного або місцевих 

бюджетів 

100 

Державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та 

заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-

курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на 

балансі підприємств, установ та організацій, які є 

неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру 

неприбуткових установ та організацій 

100 

Державні та комунальні центри олімпійської підготовки, 

школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного 

здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і 

спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також 

центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної 

майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні 

споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, 

їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є 

неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових 

установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені 

їх спортивні споруди 

100 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 

органи прокуратури, суди, заклади, установи та організації, 

військові формування, утворені відповідно до Законів 

України, Збройні Сили України та Державна прикордонна 

служба України, органи Державної служби з надзвичайних 

ситуацій, які повністю утримуються за рахунок коштів 

державного або місцевих бюджетів 

100 

Підприємства, організації, установи – для земельних ділянок 

під об’єктами комунальної власності  
100 

 

Секретар селищної ради                                        Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

Восьма сесія 

РІШЕННЯ 

 

03.06.2021                                                                                           смт Чупахівка  

 

Про прийняття субвенції з державного  

бюджету місцевим бюджетам на  

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій 

 

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

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

самоврядування в Україні», на підставі розпорядження Кабінету Міністрів 

україни від 19.05.2021 року №468-р, селищна рада ВИРІШИЛА:  

 

1. Прийняти до загального фонду бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади субвенцію з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій в сумі 1 000 000,00 гривень. 

2. Передати кошти до спеціального фонду бюджету селищної 

територіальної громади та направити на видатки по: 

КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» 

в суммі 120 000,00 гривень для виготовлення проектно-кошторисної 

документації для будівництва водогону в смт. Чупахівка; 

КПКВКМБ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 

480 000,00 гривень, а саме 80 000,00 гривень на виготовлення проектно-

кошторисної документації по проведенню робіт з утеплення фасаду та 

перекриття даху Комунального закладу Чупахівський заклад дошкільної 

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

району Сумської області (Сумська обл., Охтирський р-н, смт. Чупахівка, 

пров. Заозерний, 2) та 400 000,00 гривень на часткову заміну вікон та дверей 

на енергозберігаючі в Олешнянському навчально-виховному комплексі: 

загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів — заклад дошкільної освіти імені 

Героя Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради 



Охтирського району Сумської області (Сумська обл., Охтирський р-н, 

с. Олешня, пров. Шкільний, 1), КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація 

інших об'єктів» в сумі 400 000,00 гривень на реконструкцію системи 

опалення в Олешнянському навчально-виховному комплексі: 

загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів — заклад дошкільної освіти імені 

Героя Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області (Сумська обл., Охтирський р-н, 

с. Олешня, пров. Шкільний, 1). 

3. Виконавчому комітету Чупахівської селищної ради внести відповідні 

зміни до Програми економічного і соціального розвитку Чупахівської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 роки. 

4. Відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради внести 

відповідні зміни до Програма розвитку «Освіта Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області в 2019-2022 роках». 

5. 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 області 

Восьме  скликання 

               Восьма  сесія 

  Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

                                                          

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», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 

723-р « Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

територіальних громад Сумської області», рішення другого пленарного 

засідання першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 

11.11.2020 «Про реорганізацію Довжицької сільської ради», «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 Довжицької сільської ради» та « Про внесення змін до рішення 

другого пленарного засідання першої сесії Чупахівської селищної ради 

восьмого скликання від 11.11.2020 «Про реорганізацію Олешнянської 

сільської ради», враховуючи чисельні звернення громадян про виділення 

земельних ділянок під громадські пасовища, Чупахівська селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Створити громадські пасовища із земель запасу комунальної власності 

за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок із земель комунальної власності для створення 

громадських пасовищ (КВЦПЗ-18.00) на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області (додаток 1). 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 



Додаток 1 

до рішення 8 сесії   

восьмого скликання 

06 липня 2020 року  

 

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 2 3 4 

1 5920386300:01:001:6131 8,2649 16.00 

2 5920386300:01:001:6127 3,9000 16.00 

3 5920386300:01:001:6133 9,5732 16.00 

4 5920386300:01:001:6128 2,0000 16.00 

5 5920386300:01:001:6133 1,3505 16.00 

6 5920382000:01:003:5082 7,0368 16.00 

7 5920382800:01:001:5728 16,7358 16.00 

8 5920382800:01:001:5730 22,2689 16.00 

 

 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Восьма  сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920386300:01:003:0072 

 

       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 

5920386300:01:003:0072). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки (кадастровий номер 5920386300:01:003:0215), 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: 

5920386300:01:003:0212; 5920386300:01:003:0213; 5920382000:01:003:0214; 

5920386300:01:003:0215  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 

               Восьма  сесія 

  Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920355500:01:001:5494 

 

       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 

5920355500:01:001:5494). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки (кадастровий номер 5920355500:01:001:5494), 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: 

5920355500:01:002:0154; 5920355500:01:002:0155; 5920355500:01:002:0156; 

5920355500:01:002:0157; 5920355500:01:002:0158; 5920355500:01:002:0159; 

5920355500:01:002:0160; 5920355500:01:002:0161; 5920355500:01:002:0162 

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 

               Восьма  сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920382000:01:001:5134 

 

   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 

5920382000:01:001:5134). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки (кадастровий номер 5920382000:01:001:5134), яка 

перебуває в комунальній власності Чупахівської селищної ради із земель 

запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність 

або користування громадянам чи юридичним особам) (код згідно КВЦПЗ 

16.00) за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

          3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які 

сформувалися в результаті поділу, з кадастровими номерами: 

5920382000:01:001:5221; 5920382000:01:001:5222; 5920382000:01:001:5223; 

5920382000:01:001:5224; 5920382000:01:001:5225; 5920382000:01:001:5226; 

5920382000:01:001:5227;   5920382000:01:001:5228;   5920382000:01:001:5229; 

5920382000:01:001:5230; 5920382000:01:001:5231; 5920382000:01:001:5232; 

5920382000:01:001:5233; 5920382000:01:001:5234; 5920382000:01:001:5235;  

5920382000:01:001:5236;  5920382000:01:001:5237;  5920382000:01:001:5238;  

5920382000:01:001:5239;  5920382000:01:001:5240;  5920382000:01:001:5241; 

5920382000:01:001:5242 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 

               Восьма  сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920382000:01:001:5166 

 

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 

5920382000:01:001:5166). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки (кадастровий номер 5920382000:01:001:5166), яка 

перебуває в комунальній власності Чупахівської селищної ради із земель 

запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність 

або користування громадянам чи юридичним особам) (код згідно КВЦПЗ 

16.00) за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

          3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які 

сформувалися в результаті поділу, з кадастровими номерами: 

5920382000:01:001:5181; 5920382000:01:001:5182; 5920382000:01:001:5183; 

5920382000:01:001:5184; 5920382000:01:001:5185; 5920382000:01:001:5186; 

5920382000:01:001:5187;   5920382000:01:001:5188;   5920382000:01:001:5189; 

5920382000:01:001:5190; 5920382000:01:001:5191; 5920382000:01:001:5192; 

5920382000:01:001:5193; 5920382000:01:001:5194; 5920382000:01:001:5195;  

5920382000:01:001:5196;  5920382000:01:001:5197;  5920382000:01:001:5198;  

5920382000:01:001:5199;  5920382000:01:001:5200;  5920382000:01:001:5201; 

5920382000:01:001:5202; 5920382000:01:001:5203; 5920382000:01:001:5204; 

5920382000:01:001:5205; 5920382000:01:001:5206; 5920382000:01:001:5207; 

5920382000:01:001:5208; 5920382000:01:001:5209; 5920382000:01:001:5210; 

5920382000:01:001:5211; 5920382000:01:001:5212; 5920382000:01:001:5213; 

5920382000:01:001:5214; 5920382000:01:001:5215; 5920382000:01:001:5216; 

5920382000:01:001:5217; 5920382000:01:001:5218; 5920382000:01:001:5219; 

5920382000:01:001:5220 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 

              Восьма  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                          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 8 сесії 

8 скликання  

                                                                                                     від 03.06.2021 « 

Про поділ  

                                                                                                     земельних  

ділянок» 

 

№ 

п/

п 

Кадастровий номер  

Земельної ділянки 

Загальна 

 площа 

земельн

ої 

ділянки 

Цільове 

призначенн

я 

земельної 

ділянки 

(код 

КВЦПЗ) 

Кількість 

земельни

х 

ділянок, 

що утво-

рюється  

Площі 

земельних 

ділянок, що 

утворюються 

1 5920386300:01:001:613

0 

4,4028 Землі 

запасу 

(16.00) 

3 1 – 1,4676 га; 

2 – 1,4676 га; 

3 – 1,4676 га; 

2 5920355500:01:003:029

8 

12,2793 Землі 

запасу 

(16.00) 

2 1 – 2,0000 га; 

2 – 10,2793 

га. 

3 5920386300:01:003:006

2 

20,7561 Землі 

запасу 

(16.00) 

13 1 – 1,5966 га; 

2 – 1,5966 га; 

3 – 1,5966 га; 

4 – 1,5966 га; 

5 – 1,5966 га; 

6 – 1,5966 га; 

7 – 1,5966 га; 

8 – 1,5966 га; 

9 – 1,5966 га; 

10 – 1,5966 

га; 

11 – 1,5966 

га; 

12 – 1,5966 

га; 

13 – 1,5969 

га. 

 

 

 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАCЛЮК 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Восьма  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Манчук Вірі Олексіївні 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, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

відносин, розглянувши заяву громадянки Манчук Віри Олексіївни, 

зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в 

межах с. Грінченкове, площею 0,3239 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Манчук Вірі Олексіївні 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 5920382000:02:001:0485. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Манчук Вірі Олексіївні, 

зареєстрованій  за  адресою: (конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 0,3239 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:02:001:0485, розташовану в межах с. Грінченкове  на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Манчук Вірі Олексіївні 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 

             Восьма  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Зваді Віті 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, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

відносин, розглянувши заяву громадянки Звади Віти Володимирівни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в 

межах с. Оленинське, площею 0,6000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Зваді Віті Володимирівні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель запасу в межах  

с. Оленинське Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920355500:04:001:0135. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Зваді Віті Володимирівні, 

зареєстрованій  за  адресою: (конфіденційна інформація), земельну ділянку 

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

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:04:001:0135, розташовану в межах с. Оленинське, на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Зваді Віті 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 

              Восьма  сесія 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Гаранжі 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, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

відносин, розглянувши заяву громадянина  Гаранжі Миколи Олександровича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в 

межах с. Грінченкове, площею 0,6089 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Гаранжі Миколі Олександровичу 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 5920382000:02:001:0487. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Гаранжі Миколі 

Олександровичу, зареєстрованому  за  адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 0,6089 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки 5920382000:02:001:0487, розташовану в межах с. Грінченкове  на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Гаранжі 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 

             Восьма  сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Кіяшку Роману 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, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

відносин, розглянувши заяву громадянина Кіяшка Романа Вікторовича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в 

межах с. Грінченкове, площею 0,3000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Кіяшку Роману Вікторовичу 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 5920382000:02:001:0486. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Кіяшку Роману 

Вікторовичу, зареєстрованому  за  адресою: (конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки 5920382000:02:001:0486, розташовану в межах с. Грінченкове  на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Кіяшку Роману 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 

              Восьма  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Манжай Валентині 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, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

відносин, розглянувши заяву громадянки Манжай Валентини Григорівни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в 

межах с. Оленинське, площею 0,6000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Манжай Валентині Григорівні 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 5920355500:04:001:0138. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Манжай Валентині 

Григорівні, зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки 5920355500:04:001:0138, розташовану в межах с. Оленинське, на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Манжай Валентині 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 

              Восьма  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Вакуленко Тетяні 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, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

відносин, розглянувши заяву громадянки Вакуленко Тетяни Іванівни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація),про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в 

межах с. Оленинське, площею 0,6000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Вакуленко Тетяні Іванівні 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 5920355500:04:001:0137. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Вакуленко Тетяні Іванівні, 

зареєстрованій  за  адресою: (конфіденційна інформація), земельну ділянку 

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

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:04:001:0137, розташовану в межах с. Оленинське, на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Вакуленко Тетяні Іванівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

             Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                                                                                                                                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Восьма  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Каманіній Оксані Олексіївні 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, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

відносин, розглянувши заяву громадянки Каманіної Оксани Олексіївни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в 

межах смт Чупахівка, площею 0,3000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Каманіній Оксані Олексіївні 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 5920355500:02:002:3062. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Каманіній Оксані 

Олексіївні, зареєстрованій  за  адресою: (конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки 5920355500:02:002:3062, розташовану в межах смт Чупахівка, на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Каманіній Оксані Олексіївні,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 

             Восьма  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Каманіній Віталіні 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, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

відносин, розглянувши заяву громадянки Каманіної Віталіни Іванівни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за 

межами населених пунктів, площею 1,8050 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Каманіній Віталіні Іванівні 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 5920355500:01:002:0097. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Каманіній Віталіні Іванівні, 

зареєстрованій  за  адресою: (конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1, 8050 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0097, розташовану за межами населених пунктів, на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Каманіній Віталіні 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 

              Восьма  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину – учаснику АТО Кулику Володимиру 

Анатолійовичу 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, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

відносин, розглянувши заяву громадянина Кулика Володимира 

Анатолійовича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) в межах с. П’яткине, площею 2,0000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Кулику Володимиру Анатолійовичу у власність для ведення особистого 

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

с. П’яткине Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:07:001:0001. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Кулику Володимиру 

Анатолійовичу, зареєстрованому  за  адресою: (конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки 5920382000:07:001:0001, розташовану в межах с. П’яткине, на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Кулику Володимиру Анатолійовичу 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 

              Восьма  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Кудріній Любові Семенівні 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, 126,186,  

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

відносин, розглянувши заяву громадянки Кудріної Любові Семенівни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за 

межами населених пунктів, площею 2,0000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Кудріній Любові Семенівні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель запасу 

комунальної власності, розташованої в межах с. Буро-Рубанівка Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382800:03:001:0011. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Кудріній Любові Семенівні, 

зареєстрованій  за  адресою: (конфіденційна інформація),  земельну ділянку 

площею – 2, 0000 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

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

земельної ділянки 5920382800:03:001:0011, розташовану за межами с. Буро-

Рубанівка, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

    3. Громадянці Кудріній Любові Семенівні 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 

              Восьма  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам: Жигаліній Аллі Вікторівні та Лапіній 

Юлії 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, 126,186,  

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

відносин, розглянувши заяву громадянки Жигаліної Алли Вікторівни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за 

адресою: с. Нове, площею 0,8198 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність громадянам: Жигаліній Аллі Вікторівні та Лапіній Юлії Іванівні  

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення розташованих в 

межах с. Нове на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області.  

2. Передати у приватну власність громадянці Жигаліній Аллі Вікторівні, 

зареєстрованій  за  адресою: (конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 0, 8198 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – рілля ), кадастровий номер земельної ділянки 

5920386300:06:001:0005, розташовану в с. Нове, на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Жигаліній Аліні 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 

              Восьма  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам: Жигаліній Аллі Вікторівні та Лапіній 

Юлії 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, 126,186,  

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

відносин, розглянувши заяву громадянки Лапіної Юлії Іванівни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за 

адресою: с. Нове, площею 0,5066 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність громадянам: Жигаліній Аллі Вікторівні та Лапіній Юлії Іванівні  

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення розташованих в 

межах с. Нове на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області.  

    2. Передати у приватну власність громадянці Лапіній Юлії Іванівні, 

зареєстрованій  за  адресою: (конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 0, 5066 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – рілля ), кадастровий номер земельної ділянки 

5920386300:06:001:0004, розташовану в с. Нове, на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Лапіній Юлії 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 

             Восьма сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я   

 

 03 .06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Казьміній Вікторії 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 Казьміної Вікторії Іванівни, зареєстрованої за 

адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 1,3283га,селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність гр. Казьміній 

Вікторії Іванівні, яка зареєстрована за адресою: (конфіденційна інформація), 

на земельну ділянку  площею 1,3283 га для ведення особистого селянського 

господарства(код КВЦПЗ 01.03) із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, кадастровий номер 

5920386300:01:003:0191, 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 

             Восьма сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я   

 

 03 .06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Білоцерківцю  Андрію Анатолійовичу 

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 Білоцерківця  Андрія Анатолійовича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

площею 1,9524 га,селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність гр. 

Білоцерківцю  Андрію Анатолійовичу, який зареєстрований за адресою: 

(конфіденційна інформація), на земельну ділянку  площею 1,9524 га для 

ведення особистого селянського господарства(код КВЦПЗ 01.03) із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, кадастровий 

номер 5920355500:01:001:5495, 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 

              Восьма  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Кондратюку 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 Кондратюка 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, 

орієнтовною площею 0,1500 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність гр. 

Кондратюка Сергія Миколайовича, який зареєстрований за адресою: 

(конфіденційна інформація), на земельну ділянку  орієнтовною площею 

0,1500 га для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 

01.03) із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, 

розташовану за адресою: смт Чупахівка, вул. Челюскіна, 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 

              Восьма  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Іщенку 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 Іщенка 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, 

орієнтовною площею 0,5500 га,селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність гр. Іщенку 

Сергію Миколайовичу, який зареєстрований за адресою: (конфіденційна 

інформація), на земельну ділянку  орієнтовною площею 0,5500 га для 

ведення особистого селянського господарства(код КВЦПЗ 01.03) із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташовану в 

межах смт Чупахівка  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 

              Восьма  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Костюк Тетяні 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 Костюк Тетяни Іванівни, 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 1,3400 

га,селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність гр. Костюк 

Тетяні Іванівні, яка зареєстрована за адресою: (конфіденційна інформація), на 

земельну ділянку  орієнтовною площею 1,3400 га для ведення особистого 

селянського господарства(код КВЦПЗ 01.03) із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташовану за 

адресою: вул. Романовського,13, 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 

               Восьма сесія 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Головко Олені 

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 Головко Олени 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 Головко Олені 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 5920385400:01:001:5842, 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 

                 Восьма сесія 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Харченко Ірині 

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 Харченко Ірини 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 Харченко Ірині 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 5920385400:01:001:5841, 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 

               Восьма сесія 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Зіненко Катерині 

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 Зіненко Катерини 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 Зіненко Катерині 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 5920385400:01:001:5844, 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 

             Восьма сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину  Потапенку 

Богдану Павловичу 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 Богдана Павловича, 

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 Потапенку Богдану Павловичу, 

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 5920385400:01:001:5845, 

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 

             Восьма сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Білковській 

Маргариті 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 Білковської Маргарити 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 Білковській Маргариті 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 5920385400:01:005:5843, 

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 

               Восьма сесія 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Гордієнко Наталії 

Вячеславівні 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 Наталії Вячеславівни, 

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 1,5000 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянці Гордієнко Наталії Вячеславівні, 

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 

1,5000 га,  кадастровий номер 5920355500:01:002:0145, 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 

               Восьма сесія 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Горбатенко Ірині 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 Горбатенко Ірини 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 1,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянці Горбатенко Ірині 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 1,5000 га, 

кадастровий номер 5920355500:01:002:0134, 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 

             Восьма сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Кужелю 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 Кужеля 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 1,8500 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянину Кужелю 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 1,8500 га,  кадастровий номер 5920355500:01:002:0149, 

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 

               Восьма сесія 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Федусенку Олександру 

Олеговичу 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 Федусенка Олександра Олеговича, 

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 1,8500 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянину Федусенку Олександру Олеговичу, 

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 1,8500 га,  кадастровий номер 5920355500:01:002:0150, 

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 

               Восьма сесія 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Юхненко Ніні 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 Юхненко Ніни 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 1,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянці Юхненко Ніні 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 1,5000 га,  кадастровий номер 5920355500:01:002:0132, 

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 

               Восьма сесія 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Шудрик Надії 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 Шудрик Надії 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 1,6000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянці Шудрик Надії 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 1,6000 га,  

кадастровий номер 5920355500:01:002:0119, 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 

            Восьма сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Теребій Олександрі 

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 Теребій Олександри 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 1,5000 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянці Теребій Олександрі 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 

1,5000 га,  кадастровий номер 5920355500:01:002:0130, 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 

              Восьма сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Сугак 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 Сугак 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 1,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянці Сугак 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 1,5000 га,  

кадастровий номер 5920355500:01:002:0146, 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 

              Восьма сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Лисоконь 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 Лисоконь 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 1,6840 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянці Лисоконь 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 1,6840 га,  

кадастровий номер 5920355500:01:002:0139, 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 

             Восьма сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Хижняку 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 Хижняка 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 1,5000 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянину Хижняку 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 1,5000 га,  кадастровий номер 5920355500:01:002:0123, 

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 

                 Восьма сесія 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Ліцзкаі Галині 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 Ліцзкаі Галини 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 1,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянці Ліцзкаі Галині 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 1,5000 га,  

кадастровий номер 5920355500:01:002:0129, 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 

              Восьма сесія 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Арєховій Любові 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 Арєхової Любові 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 1,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянці Арєховій Любові 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 1,5000 га,  

кадастровий номер 5920355500:01:002:0143, 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 

               Восьма сесія 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Горбаньовій Ірині 

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 Горбаньової Ірини 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 1,5000 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянці Горбаньовій Ірині 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 

1,5000 га,  кадастровий номер 5920355500:01:002:0122, 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 

              Восьма сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Гнітій Аліні 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 Гнітій Аліни 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 1,6000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Гнітій Аліні 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 1,6000 га,  

кадастровий номер 5920355500:01:002:0151, 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 

            Восьма  сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Мальченку Івану 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 Мальченка Івана 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 1,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянину Мальченку Івану 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 1,3000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення бувшого КСП ім.Луначарського, 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 

              Восьма сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Якушиній Оксані 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 Якушиної Оксани 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 1,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Якушиної Оксани Сергіївни, 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 1,5000 га,  

кадастровий номер 5920355500:01:002:0127, 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 

            Восьма сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Сулизі 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 Сулиги 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 на території  

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

 

    1. Надати дозвіл громадянці Сулизі Ніні 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 1,5000 га,  

кадастровий номер 5920355500:01:002:0133, 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 

              Восьма сесія 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Хижняк Тетяні Леонтіївні 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 Хижняк Тетяні Леонтіївни, 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 1,6000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Хижняк Тетяні Леонтіївні, 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 1,6000 га,  

кадастровий номер 5920355500:01:002:0118, 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 

               Восьма сесія 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Діброві Любові 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 Діброви Любові 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 1,5000 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Діброві Любові 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 1,5000 га,  

кадастровий номер 5920355500:01:002:0137, 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 

               Восьма  сесія 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Журавлю 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 Журавля 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 1,5000 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянину Журавлю 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 1,5000 га,  кадастровий номер 5920355500:01:002:0126, 

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 

               Восьма сесія 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Саєнко Олександру 

Петровичу 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 Саєнка Олександра Петровича, 

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 1,6000 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянину Саєнку Олександру Петровичу, 

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 1,6000 га,  кадастровий номер 5920355500:01:002:0152, 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 

             Восьма сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Швяцкус Наталії 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 Швяцкус Наталії 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 1,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Швяцкус Наталії 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 1,5000 га,  

кадастровий номер 5920355500:01:002:0124, 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 

               Восьма сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                                      смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину – учаснику АТО Тимошенку 

Івану 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 – учасника АТО Тимошенка Івана 

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 1,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянину – учаснику АТО Тимошенку Івану 

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 1,5000 га,  кадастровий номер 

5920355500:01:002:0136, 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 

             Восьма сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Ємець Людмилі 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 Ємець Людмили 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 1,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Ємець Людмилі 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 1,5000 га,  

кадастровий номер 5920355500:01:002:0140, 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 

             Восьма сесія 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Ємцю Олегу 

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 Ємця Олега 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 1,5000 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянину Ємцю Олегу 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 1,5000 га,  кадастровий номер 5920355500:01:002:0141, 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 

             Восьма сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Давидовій 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 Давидової 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 1,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Давидовій 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 1,5000 га,  

кадастровий номер 5920355500:01:002:0120, 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 

             Восьма сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Тіщенко Олені 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 Тіщенко Олени 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 1,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Тіщенко Олені 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 1,5000 га,  

кадастровий номер 5920355500:01:002:0131, 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 

            Восьма сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Романенко Ганні 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 Романенко Ганни 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 1,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Романенко Ганні 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 1,5000 га,  

кадастровий номер 5920355500:01:002:0125, 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 

               Восьма сесія 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Серебрякову Віктору 

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 Серебрякова Віктора 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 1,5000 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянину Серебрякову Віктору 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 1,5000 га,  кадастровий номер 5920355500:01:002:0147, 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 

               Восьма сесія 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянина Кожевнікову Василю 

Анатолійовичу 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 Кожевнікова Василя Анатолійовича, 

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 Кожевнікову Василю Анатолійовичу, 

зареєстрованого 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 5920355500:01:002:0142, 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 

                 Восьма сесія 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Касьяненко Анні 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 Касьяненко Анни 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 1,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Касьяненко Анні 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 1,5000 га,  

кадастровий номер 5920355500:01:002:0138, 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 

                Восьма сесія 

  Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                                      смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Криницькому Олександру 

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 Криницького Олександра 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 1,5000 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянину Криницькому Олександру 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 1,5000 га,  кадастровий номер 5920355500:01:002:0128, 

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 

               Восьма сесія 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Ткаченко Лідії 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 Ткаченко Лідії 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 1,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Ткаченко Лідії 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 1,5000 га,  

кадастровий номер 5920355500:01:002:0148, 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 

               Восьма сесія 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Кужель Галині 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 Кужель Галини 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 1,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Кужель Галині Олексіївні, 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 1,5000 га,  

кадастровий номер 5920355500:01:002:0144, 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 

                                            Восьма сесія 

                                            Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                              смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину – учаснику АТО 

Дарагану Євгену 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 – учасника АТО Дарагана Євгена 

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 1,5837 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянину – учаснику АТО Дарагану Євгену 

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 1,5837 га,  кадастровий номер 

5920386300:01:003:0206, 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 

                                           Восьма сесія 

                                           Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                              смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину – учаснику АТО 

Касьяну 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 – учасника АТО Касьяна 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 1,5837 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянину – учаснику АТО Дарагану Євгену 

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 1,5837 га,  кадастровий номер 

5920382000:01:003:0156, 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 

                                            Восьма сесія 

                                           Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                              смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину – учаснику АТО 

Пуляку Сергію Мар’яновичу 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 – учасника АТО Пуляка Сергія 

Мар’яновича, 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 1,5837 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянину – учаснику АТО Пуляку Сергію 

Мар’яновичу, 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 1,5837 га,  кадастровий номер 

5920386300:01:003:0207, 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 

            Восьма  сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Ланчаку Івану 

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 Ланчака Івана 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 Ланчаку Івану 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) 

орієнтовною площею 1,7000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення бувшого КСП ім.Луначарського, 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 

               Восьма сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Бекіровій Олені Русланівні 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 

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

розглянувши заяву громадянки Бекірової Олени Русланівни, 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 в межах с.Розсохувате на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл громадянці Бекіровій Олені Русланівні, 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, розташовану 

в межах с.Розсохувате 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 

               Восьма сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Сімогук Вірі Вікторівні 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 Сімогук Віри Вікторівни, 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 1,7000 га на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл громадянці Сімогук Вірі 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 1,5000 га,  

кадастровий номер 5920355500:01:002:0135, 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 

               Восьма сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Мороз Світлані 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 Мороз 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 2,0000 га в 

межах с. Розсохувате на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл громадянці Мороз Світлані 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, розташовану 

в межах с.Розсохувате 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 

               Восьма сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Яровій Антоніні Петрівні 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 Ярової Антоніни Петрівни, 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 Яровій Антоніні 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) орієнтовною площею 

1,5000 га із земель запасу сільськогосподарського призначення бувшого КСП 

ім.Луначарського, 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 

               Восьма сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Чуб Олені 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 Чуб 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, орієнтовною площею 2,0000 га на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл громадянці Чуб 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) орієнтовною площею 

2,0000 га із земель запасу сільськогосподарського призначення бувшого КСП 

ім.Луначарського, 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 

               Восьма сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Терещенку Віктору 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 Терещенка Віктора 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 Терещенку Віктору 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 КСП ім.Луначарського, 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 

               Восьма сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянці Чихладзе Валентині Василівні 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 

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

розглянувши заяву громадянки Чихладзе Валентини 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 0,3500 га в межах смт Чупахівка Охтирського району, Сумської 

області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл громадянці Чихладзе Валентині 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) 

орієнтовною площею 0,3500 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташовану в межах 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 

               Восьма сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Ємець Інні 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 Ємець Інни 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 1,5000 га на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл громадянці Ємець Інни Миколаївни, 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 

1,5000 га із земель запасу сільськогосподарського призначення бувшого КСП 

«Чупахівський бурякорадгосп», 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 

               Восьма сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Горобець Руслану Юрійовичу 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 Горобець Руслана Юрійовича, 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 Горобець Руслану 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) 

орієнтовною площею 1,7500 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення бувшого КСП ім.Луначарського, 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 

               Восьма сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянці Бідоленко Олена Григорівна 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 Бідоленко Олени Григорівни, 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 Бідоленко Олені 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) орієнтовною площею 

1,7500 га із земель запасу сільськогосподарського призначення бувшого КСП 

ім.Луначарського, 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 

               Восьма сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Гуцову Анатолію 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 Гуцова Анатолія 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 1,7000 

га на території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської 

області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл громадянину Гуцову Анатолію 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 1,9000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення бувшого КСП ім.Луначарського, 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 

               Восьма сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину Довгополу Ігорю Анатолійовичу 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 Довгопола Ігоря Анатолійовича, 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 Довгополу Ігорю Анатолійовичу, 

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 1,7500 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення бувшого КСП ім.Луначарського, 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 

               Восьма сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Клименку Віктору 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 Клименка Віктора 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 1,6000 га на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл громадянину Клименку Віктору 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 1,6000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення бувшого КСП ім.Луначарського, 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 

               Восьма сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянці Боровенській Валентині 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 Боровенської Валентини 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 Боровенській Валентині 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 1,9000 га із земель запасу сільськогосподарського призначення 

бувшого КСП ім.Луначарського, 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 

Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                                      смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Кубраку Євгенію Олександровичу 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 Кубрака Євгенія Олександровича, 

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 Кубраку Євгенію Олександровичу, 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 

              Восьма  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

  

03.06.2021                                                                                       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 06.05.2021 № 230/101-21, селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Селищна рада не надає згоди на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянам Масло Роману Євгеновичу та 

Масло Наталії Михайлівні 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 

              Восьма  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

  

03.06.2021                                                                                       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 05.05.2021 № 227/101-21, селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Селищна рада не надає згоди на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянкам Горбачовій Вікторії Вікторівні та 

Потьомкіній Наталії Валентинівні 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». Крім того земельні ділянки на які 

вказані графічні матеріали обліковуються як землі промисловості та не 

передаються у приватну власність. 

               

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Восьма  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

  

03.06.2021                                                                                       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 12.05.2021 № 238/101-21, селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Селищна рада не надає згоди на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянам у власність Мігаль Дмитру 

Григоровичу, Лобановій Анні Романівні, Фісенко Наталії Сергіївні, Лобанову 

Олександру Івановичу, Красулі Дмитру Андрійовичу, Єрмаковій Тетяні 

Михайлівні, Кадак Тетяні Анатоліївні,  для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської  області, 

відповідно до перехідних положень Земельного кодексу України, 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» землі бувшої 

колективної власності сільськогосподарського призначення переходять до 

комунальної власності селищної ради, а земельні ділянки на які подані 

графічні матеріали розташовані на землях бувшого КСП ім.Луначарського.  

               

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                Восьма сесія 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянки Коритник Олени Борисівни 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 Коритник Олени Борисівни, зареєстрованої за 

адресою:(конфіденційна інформація),  про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Відмовити громадянці Коритник Олені Борисівні, 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 

            Восьма сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянина Бойка Олександра Юрійовича 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 Бойка Олександра 

Юрійовича, 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. Відмовити громадянину Бойку Олександру Юрійовичу, 

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 

            Восьма сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                                       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», 

Земельного кодексу України, рішення 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 площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Відмовити громадянину Похваленному Дмитрові Михайловичу, в 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, що земельні ділянки, на які 

вказані графічні матеріали до пакету документів, вже сформовані і мають 

свою конфігурацію, площу та кадастровий номер.   

   

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Восьма сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про розгляд заяви громадянина Кузьменко 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», 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва 

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Кузьменко 

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 площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Відмовити громадянину Кузьменко Олександру Вікторовичу, в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 2,0000га, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради  в зв’язку з тим, що земельні ділянки, на які вказані графічні 

матеріали до пакету документів, вже сформовані і мають свою конфігурацію, 

площу та кадастровий номер.   

   

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



                                                            
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Восьма сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                                       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», 

Земельного кодексу України, рішення 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 площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Відмовити громадянину Міславському Тарасу Вікторовичу, в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 2,0000 га, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради  в зв’язку з тим, що земельні ділянки, на які вказані графічні 

матеріали до пакету документів, вже сформовані і мають свою конфігурацію, 

площу та кадастровий номер.   

   

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

           Восьма сесія 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про розгляд заяви громадянки Швецової Анни 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», 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва 

та земельних відносин, розглянувши пакет документів громадянки Швецової 

Анни Володимирівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація), селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Відмовити громадянці Швецовій Анні Володимирівні, в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 2,0000 га, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради  в зв’язку з тим, що земельні ділянки, на які вказані графічні 

матеріали до пакету документів, вже сформовані і мають свою конфігурацію, 

площу та кадастровий номер.   

 

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Восьма сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянина Почепцова Андрія Анатолійовича 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 Почепцова Андрія 

Анатолійовича, 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. Відмовити громадянину Почепцову Андрію Анатолійовичу, в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 2,0000га, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради  в зв’язку з тим, що земельні ділянки, на які вказані графічні 

матеріали до пакету документів, вже сформовані і мають свою конфігурацію, 

площу та кадастровий номер.   

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Восьма сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянина Бутко Михайла 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 Бутко 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 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Відмовити громадянину Бутко Михайлу Миколайовичу, в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 2,0000 га, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради  в зв’язку з тим, що земельні ділянки, на які вказані графічні 

матеріали до пакету документів, вже сформовані і мають свою конфігурацію, 

площу та кадастровий номер.   

             

              

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Восьма сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянки Бутко Наталії 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», 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва 

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Бутко 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, площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Відмовити громадянці Бутко Наталії Володимирівні, в наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 2,0000 га, розташовану на території  Чупахівської селищної ради  в 

зв’язку з тим, що земельні ділянки, на які вказані графічні матеріали до 

пакету документів, вже сформовані і мають свою конфігурацію, площу та 

кадастровий номер.   

 

   

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



                                                             
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Восьма сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянина Волошина Миколи 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 Волошина Миколи 

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. Відмовити громадянину Волошину Миколі 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, на яку вказані графічні матеріали, при 

розпаюванні земель колективної власності бувшого КСП « Більшовик» була 

передана в приватну власність для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва ( пай) іншому громадянину. 

   

             

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 



                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Восьма сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про розгляд заяви громадянина Черткова Олега Ігоровича 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 

Черткова Олега Ігоровича, 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. Відмовити громадянину Черткову Олегу Ігоровичу, 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 рішенням 

Чупахівської селищної ради на земельну ділянку з кадастровим номером 

5920382000:01:005:5096 вже наданий дозвіл на розробку проекту 

землеустрою іншому громадянину. 

   

             

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Восьма сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про розгляд заяви громадянина Чижа Вячеслава 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 

Чижа Вячеслава 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. Відмовити громадянину Чижу Вячеславу Олександровичу, 

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 

              Восьма  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

03.06.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Барздовій Тетяні Яківні 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, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

відносин, розглянувши заяву громадянки Барздової Тетяни Яківни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) на 

території Чупахівської селищної ради, площею 2,0000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Барздовій Тетяні Яківні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення державної власності розташованої за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:001:5471. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Барздовій Тетяні Яківні, 

зареєстрованій  за  адресою: (конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 2, 0000 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:001:5471, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Барздовій Тетяні Яківні 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 


	1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
	2. Мета Програми
	3. Завдання Програми
	4. Фінансове забезпечення Програми
	5.Очікувані результати виконання Програми
	ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
	Про внесення змін до рішення
	Чупахівської селищної ради
	Чупахівської селищної територіальної
	ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА (1)
	Про винесення на публічне
	Додаток 1
	Фіксовані ставки єдиного податкувведені в дію з 1 січня 2022 року
	Для І групи платників єдиного податку
	Для ІІ групи платників єдиного податку
	Додаток 2
	Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
	Додаток 3
	Пільги зі сплати земельного податку,
	ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА (2)

