
 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Дев'ята сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

13.07.2021                                                                                               смт Чупахівка 

 

Про утворення цільового фонду 

Чупахівської селищної ради та 

затвердження положення про 

Цільовий фонд 

 

З метою вирішення питань соціально-економічного розвитку 

Чупахівської селищної територіальної громади, зміцнення матеріально-

технічної бази закладів соціально-культурної сфери, проведення робіт та 

заходів з благоустрою населених пунктів, організації культурно-мистецьких 

заходів, відповідно до ст. 13, 15, 691 Бюджетного кодексу України, керуючись 

ст. 26, 64, 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи позитивний висновок постійної комісії з планування та фінансів, 

бюджету, соціально – економічного розвитку та інвестицій,селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Створити Цільовий фонд Чупахівської селищної ради. 

2.Затвердити Положення про Цільовий фонд Чупахівської селищної ради 

(додається). 

4. Використання коштів з фонду здійснювати згідно рішень сесій 

Чупахівської селищної ради та відповідно п. 4 Положення про Цільовий фонд 

Чупахівської селищної ради 

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 

до рішення 9 сесії 8 скликання 

від 13.07.2021 року 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Цільовий фонд Чупахівської селищної ради 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про Цільовий фонд Чупахівської селищної ради (надалі 

– Цільовий фонд) розроблено відповідно до Конституції України, ст. 64, 68 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 1, 3 Закону України 

«Про благодійну діяльність та благодійні організації», ст. 13, ст. 691 Бюджетного 

кодексу України та інших законодавчих актів. 

1.2. Цільовий фонд – є складовою спеціального фонду бюджету сільської 

територіальної громади та використовується за цільовим призначенням, 

створюється з метою надходження додаткових фінансових ресурсів до 

спеціального фонду бюджету територіальної громади на фінансування видатків 

щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку громади, благоустрою 

території, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого 

самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв’язанні питань 

загальнодержавного значення. 

1.3. Порядок формування і використання коштів цільового фонду 

визначається цим Положенням. 

1.4. Кошти цільового фонду є складовою частиною спеціального фонду 

бюджету територіальної громади та фінансовою і матеріальною основою 

місцевого самоврядування. 

Кошти акумулюються на окремому рахунку, відкритому в Охтирському 

УДКСУ Сумської області по доходах за ККД 50110000 «Цільові фонди, утворені 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування та місцевими органами виконавчої влади». 

1.5. Видатки з Цільового фонду обліковуються на рахунку за кодом 

бюджетної класифікації видатків 7691 «Виконання заходів за рахунок цільових 

фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, 

утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади». 

1.6. Головним розпорядником коштів цільового фонду є Чупахівська 

селищна рада. 

 

2. Мета та завдання 

Цільовий фонд утворюється з метою надходження додаткових фінансових 

ресурсів до спеціального фонду бюджету Чупахівської селищної територіальної 

громади для забезпечення фінансування видатків щодо вирішення нагальних 

питань соціально-економічного розвитку громади.  

 

3. Джерела та порядок формування Цільового фонду 

3.1. Цільовий фонд формується за рахунок таких надходжень: 



- доходів, одержаних за рахунок здійснення організованих селищною 

радою заходів щодо розв'язання економічних і соціальних проблем; 

- добровільних внесків громадян, суб'єктів господарювання, установ та 

організацій; 

- коштів, виділених підприємствами, об'єднаннями, організаціями, 

установами, іншими суб'єктами господарювання на видатки для соціального 

розвитку селищної ради та населених пунктів, що увійшли до складу громади, 

житлових масивів та спільного утримання прилеглої до них території; 

- коштів фізичних та юридичних осіб, що здійснюють будівництво 

об'єктів, для пайової участі в створенні і розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури; 

- залучених на добровільній основі коштів населення за рішенням зборів 

громадян за місцем проживання (самооподаткування); 

- коштів, які надійшли від рекламодавця за тимчасове використання місць 

для розміщення об'єктів зовнішньої реклами; 

- сплати реєстраційного внеску за участь в конкурсах та аукціонах з 

продажу земельних ділянок чи об'єктів нерухомості; 

- благодійних внесків на будівництво, реконструкцію та капітальний 

ремонт об'єктів територіальної громади; 

- грантів або дарунків, одержаних на конкретну мету; 

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством України. 

3.2. Кошти, вказані у пункті 3.1, зараховуються на спеціальний рахунок, 

відкритий в Охтирському управлінні Державної казначейської служби України 

в Сумській області. 

3.3. Залишки коштів Цільового фонду звітного року, вилученню не 

підлягають, а переходять на наступний рік і використовуються на цілі, визначені  

цим Положенням. 

 

4. Використання коштів Цільового фонду 

4.1. Використання коштів Цільового фонду здійснюється відповідно до 

рішень Чупахівської селищної ради та цього Положення. 

4.2. Кошти Цільового фонду використовуються на фінансування заходів з 

метою вирішення питань соціально-економічного розвитку громади, зміцнення 

матеріально-технічної бази закладів соціально-культурної сфери, проведення 

робіт з благоустрою населених пунктів, організації культурно-мистецьких 

заходів за наступними напрямками: 

4.2.1 проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, 

капітальним та поточним ремонтом об’єктів, що належать до комунальної 

власності Чупахівської селищної територіальної громади, в тому числі 

виготовлення та/або корегування проектно-кошторисної документації; 

4.2.2 забезпечення розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази 

установ та закладів освіти, культури, охорони здоров’я; 

4.2.3 проведення заходів з благоустрою, розвитку інфраструктури 

населених пунктів, в тому числі виготовлення та/або корегування проектно-

кошторисної документації; 

4.2.4 фінансування витрат, пов’язаних з утриманням та ремонтом доріг 

місцевого значення, у тому числі, які суміщаються з дорогами державного 

значення; 



4.2.5 придбання обладнання та предметів довгострокового користування 

об’єктів майна комунальної власності; 

4.2.6 на придбання, ремонт та модернізацію основних засобів 

підприємств, установ і організацій, що фінансуються з бюджету селищної 

територіальної громади; 

4.2.7 виконання робіт з грошової експертної оцінки земельної ділянки; 

4.2.8 видатки, направлені на виконання робіт (проектів) по відведенню 

земельних ділянок для продажу права оренди на аукціонах; 

4.2.9 видатки, направлені на сплату судового збору при зверненні до 

судових органів від імені Чупахівської селищної ради;  

4.2.10 здійснення заходів з ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій 

у громаді; 

4.2.11 здійснення заходів щодо охорони навколишнього природного 

середовища, охорони водойм, озеленення міста (посадка дерев, кущів, квітів), 

видалення (знос, валка) аварійних, сухих, хворих та таких, що втратили 

декоративний вигляд дерев та кущів; догляд за озеленювальними та 

декоративними насадженнями (косіння газону, улаштування пристовбурних 

лунок, доставка води та полив, формована та санітарна обрізка дерев, кущів, 

інших насаджень, прополка, рихлення, стрижка живоплоту, всі операції з 

підготовки ґрунту для садіння рослин, корчування пнів та засипка ямок, 

очищування зелених зон від сміття, вантажні роботи та транспортування  

деревини, гілок та сміття після виконання робіт з озеленення, влаштування 

«корит» під нові квітники та газони тощо); капітальний ремонт зелених 

насаджень та виконання або корегування проектно-кошторисної документації; 

придбання саджанців дерев, кущів, розсади квітів та декоративних 

трав’янистих рослин, насіння, добрив, засобів хімічного захисту рослин, 

садового інструменту, малих архітектурних форм для зелених насаджень 

(перголи, альпійські гірки тощо), горщиків та кашпо, бордюрів для 

влаштування квітників та газонів, створення місць відпочинку громадян, 

благоустрою селища, оплата послуг, пов’язаних з транспортуванням та 

утилізацією небезпечних відходів; 

4.2.12 проведення культурно-мистецьких, фізкультурно-спортивних, 

оздоровчих заходів; 

4.2.13 фінансова підтримка творчо- та спортивно обдарованих громадян, 

у тому числі дітей та молоді, у вигляді надання премій, нагород тощо; 

4.2.14 виготовлення промоційних матеріалів про громаду; 

4.2.15 оплата послуг, пов’язаних з відзначенням державних, професійних 

свят, пам’ятних дат, ювілеїв та пам’ятних дат підприємств, установ, 

організацій, окремих громадян, а також придбання пам’ятних адрес, грамот, 

вітальних листівок, квітів, подарунків, преміювання тощо, інших святкувань; 

4.3. Напрями використання коштів, визначення конкретних об’єктів 

інфраструктури та обсяги фінансування здійснюються за рішенням селищної 

ради, а в міжсесійний період рішенням виконавчого комітету з подальшим 

затвердженням на сесії селищної ради. 

4.4. Річний звіт про використання коштів Цільового фонду 

затверджується рішенням сесії Чупахівської селищної ради разом з річним 

звітом про виконання бюджету селищної територіальної громади. 

 



5. Контроль за використанням коштів Цільового фонду 

 

Контроль за використанням коштів Цільового фонду здійснює постійна 

комісія з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку 

та інвестицій. 

 

6. Внесення змін та доповнень до Положення 

6.1. Зміни та доповнення до Положення про порядок формування та 

використання коштів цільового фонду Чупахівської селищної територіальної 

громади затверджуються сесією Чупахівської селищної ради за висновком 

постійної комісії з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

7. Ліквідація цільового фонду 

7.1. Цільовий фонд ліквідовується за рішенням сесії Чупахівської 

селищної ради. 

7.2. Кошти цільового фонду в разі його ліквідації спрямовуються до 

бюджету Чупахівської селищної ради.  

 

 

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Дев'ята сесія 

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

13.07.2021                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про редакційне уточнення найменування  

об’єктів (заходів) та/або їх місцезнаходження  

з урахуванням їх цільового призначення,  

визначеного Розпорядженням  

Кабінету Міністрів України  

від 19.05.2021 №468-р 

Відповідно до статті 27, 28 та 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи пункт 61 Порядку та умов надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 №106, Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 №468-р «Деякі питання розподілу у 

2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», з метою 

уточнення назви об’єкта, селищна рада ВИРІШИЛА:  

 

1.Унести редакційне уточнення до найменування об’єкта (заходу),а саме: 

«Часткова заміна 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)», зазначеного у Додатку 1 

до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 №468-р «Деякі 

питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій» вважати: «Капітальний ремонт: часткова заміна 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)» 

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

планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та 

інвестицій. 

 

Селищний голова                                        Олександр КУЖЕЛЬ 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Дев'ята сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

13.07.2021                                                                                           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», відділу освіти молоді та спорту, 

відділу соціального захисту населення, селищна рада ВИРІШИЛА:  

 

1. Внести до рішення п'ятої сесії восьмого скликання 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 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони 

природних ресурсів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 

40 000,00 гривень на КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» в сумі 40 000,00 гривень. 

З КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» в сумі 50 000,00 гривень на КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 50 000,00 гривень. 

З КПКВКМБ 081324160 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 

в сумі 20 000,00 гривень: 

на КПКВКМБ 081324160 «Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» в сумі 3 000,00 гривень; 

на КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

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

«Заробітна плата» в сумі 15 000,00 гривень, КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» в сумі 2 000,00 гривень. 

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

планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та 

інвестицій. 

Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ 



  

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Восьма сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

13.07.2021                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про прийняття субвенції з обласного бюджету 

на здійснення підтримки окремих закладів  

та заходів охорони здоров'я за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 

 

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 рішення Сумської обласної ради від 

18.06.2021 року, селищна рада ВИРІШИЛА:  

 

1. Прийняти до загального фонду бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади субвенцію з обласного бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 47 300,00 гривень. 

2. Направити на видатки по КПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з 

лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» КЕКВ 2730 «Інші виплати 

населенню» в суммі 47 300,00 гривень. 

3. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської 

селищної ради внести відповідні зміни до Програми «Забезпечення 

препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет жителів Чупахівської 

селищної територіальної громади на 2021 рік». 

4. Фінансовому відділу Чупахівської селищної ради 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. 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 

Дев'ята сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

13.07.2021                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про внесення змін до рішення чотирнадцятої                                                                  

сесії сьомого скликання від 21.12.2018 року                                                                                   

«Про затвердження Програми економічного 

та соціального розвитку Чупахівської селищної ради 

на 2019 рік та наступні 2020 – 2021 програмні роки» 

            

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши інформацію заступника голови 

селищної ради з питань діяльності виконавчих органів Людмили Воробйової 

про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії сьомого скликання від 

21.12.2018 року «Про затвердження Програми економічного та соціального 

розвитку Чупахівської селищної ради на 2019 рік та наступні 2020 – 2021 

програмні роки, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Програми економічного та соціального розвитку 

Чупахівської селищної ради на 2019 рік та наступні 2020 – 2021 програмні 

роки», доповнити та викласти в новій редакції: 

Б) Розділ «Пріоритет 1.2. «Транспорт та транспортна інфраструктура»: 

- пункт 1. Проведення робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної 

дороги загального користування місцевого значення С191102 (с. Грінченкове – 

с. П'яткіно). Термін виконання – 2021 рік. Кошти – інші джерела фінансування 

– 1 000,0 тис. грн.  

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

планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій. 

 

Селищний голова                                                        Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Дев'ята сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

13.07.2021                                                                                     смт Чупахівка                                                                     

Про встановлення єдиного податку 

для фізичних осіб-підприємців при  

спрощеній системі оподаткування на   

території Чупахівської селищної ради  

Відповідно до пункту 10.2 статті 10, пункту 12.4 статті 12, статті 293 

Податкового кодексу України, згідно з «Класифікатором видів економічної 

діяльності» (ДК 009:2010), затвердженим наказом Держспоживстандарту 

України від 11.10.2010 № 457, пункту 24 статті 26, статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити на території Чупахівської селищної територіальної громади: 

1.1. Єдиний податок для суб’єктів господарювання, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, згідно з додатком 1. 

1.2. Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які 

застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені 

до першої та другої груп платників єдиного податку, згідно з додатком 2. 

2. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп 

господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, 

міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із 

законом та перспективним планом формування території громад, 

застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений 

статтею 293 Податкового кодексу України для відповідної групи таких 

платників єдиного податку. 

3. Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Чупахівської селищної 

ради:  https://chupah-rada.gov.ua/ та в засобах масової інформації. 

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення двадцять дев'ятої сесії 

сьомого скликання Чупахівської селищної ради від 09 липня 2020 року «Про 

встановлення єдиного податку для фізичних осіб-підприємців при спрощеній 

системі оподаткування на території Чупахівської селищної ради на 2021 рік» з 

01.01.2022 року . 

5. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2022 року. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

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

інвестицій. 

 

Селищний голова                                                             Олександр КУЖЕЛЬ 

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


Додаток 1 

до рішення 9 сесії 8 скликання 

від 13.07.2021 року 

 

Єдиний податок для суб’єктів господарювання, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 

 

Елементи єдиного податку розроблені у відповідності до розділу ХІV 

«СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ» глави 1. «СПРОЩЕНА СИСТЕМА 

ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ» Податкового кодексу України, 

яким встановлені правові засади застосування спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку. 

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий 

механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих 

податків і зборів, на сплату єдиного податку у визначеному порядку та на 

визначених умовах, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. 

Елементи єдиного податку застосовуються до суб'єктів господарювання 

(фізичних осіб-підприємців), які обрали спрощену систему оподаткування, 

обліку та звітності і відповідають вимогам та критеріям, що встановлені 

нормами статті 291 Податкового кодексу України щодо платників єдиного 

податку першої та другої груп платників. 

1. Платники податку. Платниками податку є суб'єкти 

господарювання (фізичні особи – підприємці), які застосовують спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності, визначені підпунктами 1 та 2 

пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України. 

2. Об’єкт оподаткування. Об’єкт оподаткування визначено статтею 

292 Податкового кодексу України. 

3. База  оподаткування. База оподаткування визначена статтею 292 

Податкового кодексу України. 

4. Податковий період. Податковим (звітним) періодом для платників 

єдиного податку першої та другої груп є календарний  рік. 

5. Порядок обчислення  податку. Порядок обчислення податку 

визначено пунктом 295.2 статті 295 Податкового кодексу України. 

6. Строк та порядок  сплати податку. Строк та порядок сплати 

податку визначено пунктами 295.1, 295.4, 295.6, 295.7 статті 295 Податкового 

кодексу України. 

7. Строк та порядок  подання звітності про обчислення і сплату 

податку. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку 

визначено пунктами 296.1, 296.2, 296.5 статті 296 Податкового кодексу 

України. 

 

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК 



 

Додаток 2 

до рішення 9 сесії 8 скликання 

від 13.07.2021 року 

 

Фіксовані ставки єдиного 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. 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 

31.01 Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі 7 

31.02 Виробництво кухонних меблів 7 

31.09 Виробництво інших меблів 10 

32.1 Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних 

виробів 
7 

45.2  Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів  10 

47.8  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  10 

47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими 

продуктами, напоями та тютюновими виробами 
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  5 

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 

95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для 

приймання, запису, відтворення звуку й зображення 
5 

95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового 

обладнання 
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 

97.00 Діяльність домашніх господарств як роботодавців для 

домашньої прислуги 
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 



01.26 Вирощування олійних плодів 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  3 

01.49  Розведення інших тварин  3 

01.5 Змішане сільське господарство  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 

01.7 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із 

ними послуг 
6 

01.70 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із 

ними послуг 
6 

02 Лісове господарство та лісозаготівлі 20 

02.1 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 20 

02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 20 

02.2 Лісозаготівлі 10 

02.20 Лісозаготівлі 10 

02.4 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 15 

02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 10 

03  Рибне господарство  х 

03.1  Рибальство  х 

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 

13.9 Виробництво інших текстильних виробів 9 

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 

14 Виробництво одягу 9 

14.1 Виробництво одягу, крім хутряного 9 

14.11 Виробництво одягу зі шкіри 9 

14.12 Виробництво робочого одягу 9 

14.13 Виробництво іншого верхнього одягу 9 

14.14 Виробництво спіднього одягу 9 

14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів 9 

14.2 Виготовлення виробів із хутра 9 

14.20 Виготовлення виробів із хутра 9 

14.3 Виготовлення трикотажного та в'язаного одягу 9 

14.39 Виготовлення трикотажного та в'язаного одягу 9 

15 Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 9 

15.1 Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх 

виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та 

фарбування хутра 

9 



15.11 Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування 

хутра 
9 

15.2 Виробництво взуття 9 

15.20 Виробництво взуття 9 

16  Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та 

корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та 

рослинних матеріалів для плетіння  

10 

16.1 Лісопильне та стругальне виробництво 20 

16.10  Лісопильне та стругальне виробництво  20 

16.2 Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та 

рослинних матеріалів для плетіння 
9 

16.23 Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і 

столярних виробів  
14 

16.24 Виробництво дерев'яної тари 19 

16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення 

виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для 

плетіння  

9 

17.12 Виробництво паперу та картону 19 

17.2 Виготовлення виробів з паперу та картону 19 

17.21 Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та 

картонної тари 
19 

18  Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації  х 

18.1  Поліграфічна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг  10 

18.11  Друкування газет  5 

18.12  Друкування іншої продукції  5 

18.2 Тиражування звуко-, відеозаписів і оллюскамио забезпечення 9 

18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і оллюскамио забезпечення 9 

21 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 
Х 

21.1 Виробництво основних фармацевтичних продуктів 17 

21.10 Виробництво основних фармацевтичних продуктів 17 

23.6  Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу  10 

31  Виробництво меблів  15 

31.0 Виробництво меблів 15 

31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 15 

31.02 Виробництво кухонних меблів 15 

31.03 Виробництво матраців 15 

31.09 Виробництво інших меблів 15 

32 Виробництво іншої продукції 10 

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 

33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного 

устатковання 
10 

33.20  Установлення та монтаж машин і устаткування  10 

36 Забір, очищення та постачання води 10 

36.0 Забір, очищення та постачання води 10 

36.00 Забір, очищення та постачання води 10 

37 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 10 

37.0 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 10 

37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 10 

41  Будівництво будівель  Х 

41.10  Організація будівництва будівель  20 

41.20  Будівництво житлових і нежитлових будівель  10 

42  Будівництво споруд  10 

42.9 Будівництво інших споруд 9 

42.99 Будівництво інших споруд, н.в. І.У. 9 

43 Спеціалізовані будівельні роботи 9 

43.1 Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику 9 

43.11 Знесення 9 

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 9 

43.3 Роботи із завершення будівництва Х 

43.31 Штукатурні роботи 7 

43.32 Установлення столярних виробів 10 

43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 10 

43.34 Малярні роботи та скаління 10 

43.39 Інші роботи із завершення будівництва 15 

43.9 Інші спеціалізовані будівельні роботи 7 

43.91 Покрівельні роботи 7 

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.І.У. 7 

45  Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та 

мотоциклами, їх ремонт  
Х 

45.1 Торгівля автотранспортними засобами 19 

45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними 

засобами 
19 

45.19  Торгівля іншими автотранспортними засобами  15 

45.20  Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних 

засобів  
10 

45.3 Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних 10 



засобів 

45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для 

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 

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і 

кормами для тварин 
15 

46.3 Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами 
10 

46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами 15 

46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами 15 

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими 

оліями та жирами 
15 

46.34 Оптова торгівля напоями 15 

46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами 15 

46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими 

виробами 
15 

46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами 15 

46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому 

числі рибою, ракоподібними та моллюсками 
15 

46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, 

напоями та тютюновими виробами 
15 

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 

46.9 Неспеціалізована оптова торгівля  15 

46.90  Неспеціалізована оптова торгівля  15 



47  Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними 

засобами та мотоциклами  
Х 

47.1  Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах  Х 

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно 

продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. 
7 

47.19  Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах  7 

47.2 Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах 
7 

47.21  Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих 

магазинах  
7 

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

спеціалізованих магазинах  
7 

47.23  Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.24  Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними 

та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих 

магазинах  

7 

47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах 7 

47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих 

магазинах 
7 

47.29  Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в 

спеціалізованих магазинах  
7 

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 виробами в 

спеціалізованих магазинах  

7 

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 

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) 

5 

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  
5 

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.  5 

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 

58 Видавнича діяльність Х 

58.29 Видання іншого програмного забезпечення 10 

61 Телекомунікації (електрозв'язок) Х 

61.1 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку 20 

61.2 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку 20 

61.3 Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку 20 

61.9 Інша діяльність у сфері електрозв'язку 20 

62 Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з 

ними діяльність  
Х 

62.01 Комп'ютерне програмування 10 

62.02 Консультування з питань інформатизації 10 

62.09  Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і 

комп’ютерних систем  
10 

63 Надання інформаційних послуг Х 

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і 

пов'язана з ними діяльність 
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 

10 



площа яких не перевищує 300 м2) 

68.31 Агентства нерухомості 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 

70.2 Консультування з питань керування 7 

70.21  Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю  5 

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 7 

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання 

послуг технічного консультування в цих сферах 
20 

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 Ветеринарна діяльність  5 

75.0  Ветеринарна діяльність  5 

75.00 Ветеринарна діяльність  5 

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів 10 

77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і 

устатковання 
10 

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. 

н.в.і.у. 
10 

78 Діяльність із працевлаштування 10 

78.10 Діяльність агенств працевлаштування 10 

78.20 Діяльність агенств тимчасового працевлаштування 10 

78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 10 

81.2 Діяльність із прибирання 11 

81.21 Загальне прибирання будинків 11 



81.29 Інші види діяльності із прибирання 11 

96 Надання інших індивідуальних послуг  9 

96.01 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 

96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 9 

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

 

 

Секретар селищної ради                                         Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

Дев'ята сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ  

 

13.07.2021                                                                                     смт Чупахівка 

Про встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку на території 

Чупахівської селищної ради 

 

Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового 

кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Установити на території Чупахівської селищної ради:  

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1; 

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 

284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2 

2. Установити ставку земельного податку на земельні ділянки, 

нормативно-грошову оцінку, яких не проведено, з цільовим призначенням для 

ведення товарного сільгоспвиробництва (паї), для осіб, які самостійно їх 

обробляють в розмірі 5%. 

3. Визначити, що не підлягають оподаткуванню земельним податком 

земельні ділянки, зазначені в статті 283 Податкового кодексу України (у разі 

наявності відповідних земель на території Чупахівської селищної ради). 

4. Затвердити Положення про оподаткування платою за землю на 

території Чупахівської селищної ради (селищної територіальної громади), 

згідно з додатком 3. 

5. Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Чупахівської селищної 

ради: https://chupah-rada.gov.ua/ та в засобах масової інформації. 

6. Рішення двадцять дев'ятої сесії сьомого скликання Чупахівської 

селищної ради від 09.07.2020р. «Про встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку на території Чупахівської селищної ради на 2021 рік» 

вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2022 року 

7. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

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

інвестицій. 

 

Селищний голова                                                     Олександр КУЖЕЛЬ 

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


 

Додаток 1 

до рішення 9 сесії 8 скликання 

від 13.07.2021 року 

 

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, 

нормативну 

грошову оцінку 

яких не проведено 

(незалежно від 

місцезнаходження) 

 

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 

інфраструктури оптових ринків 
1 0,5 5 0,5 



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 

місцевого самоврядування 

х х х х 

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 

2 2 2 2 



обслуговування 

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 

- - - - 

04 Землі природно-заповідного 

фонду 

х х х х 

04.01 Для збереження та 

використання біосферних 

заповідників 

- - - - 

04.02 Для збереження та 

використання природних 

заповідників 

- - - - 

04.03 Для збереження та 

використання національних 

природних парків 

- - - - 

04.04 Для збереження та 

використання ботанічних садів 
- - - - 

04.05 Для збереження та 

використання зоологічних 

парків 

- - - - 

04.06 Для збереження та 

використання дендрологічних 

парків 

- - - - 

04.07 Для збереження та 

використання парків-пам'яток 

садово-паркового мистецтва 

- - - - 

04.08 Для збереження та 

використання заказників 
- - - - 

04.09 Для збереження та 

використання заповідних 

урочищ 

- - - - 

04.10 Для збереження та 

використання пам'яток 

природи 

- - - - 

04.11 Для збереження та - - - - 



використання регіональних 

ландшафтних парків 

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 

- - - - 

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 

- - - - 

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 

обслуговування об'єктів 

фізичної культури і спорту 

1 1 1 1 

07.03 Для індивідуального дачного 

будівництва 
3 0,3 5 1 

07.04 Для колективного дачного 

будівництва 
3 0,3 5 0,3 

07.05 Для цілей підрозділів 07.01 - 

07.04 та для збереження та 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

- - - - 



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 
1 1 1 1 

10.02 Для облаштування та догляду 

за прибережними захисними 

смугами 

1 1 1 1 

10.03 Для експлуатації та догляду за 

смугами відведення 
1 1 1 1 

10.04 Для експлуатації та догляду за 

гідротехнічними, іншими 

водогосподарськими 

спорудами і каналами 

1 1 1 1 

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 1 1 1 1 



потреб, рекреаційних, 

спортивних і туристичних 

цілей 

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 

основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної та 

іншої промисловості 

3 3 5 5 

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 

3 3 5 5 



гарячої води, збирання, 

очищення та розподілення 

води) 

11.05 Для цілей підрозділів 11.01 - 

11.04 та для збереження та 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

- - - - 

12 Землі транспорту х х х х 

12.01 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд залізничного 

транспорту 

1,5 - 1,5 - 

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 

12.05 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд авіаційного 

транспорту 

х х х х 

12.06 Для розміщення та експлуатації 

об'єктів трубопровідного 

транспорту 

х х х х 

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 

1 1 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 
- - - - 

12.11 Для цілей підрозділів 12.01 - 

12.09 та для збереження та 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

- - - - 

13 Землі зв'язку х х х х 

13.01 Для розміщення та експлуатації 2 - 2 - 



об'єктів і споруд 

телекомунікації 

13.02 Для розміщення та експлуатації 

будівель та споруд об'єктів 

поштового зв'язку 

1 - 1 - 

13.03 Для розміщення та експлуатації 

інших технічних засобів зв'язку 
1 - 1 - 

13.04 Для цілей підрозділів 13.01 - 

13.03, 13.05 та для збереження і 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

- - - - 

14 Землі енергетики х х х х 

14.01 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих 

підприємств, установ і 

організацій 

3 х 3 х 

14.02 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів 

передачі електричної та 

теплової енергії 

3 х 3 х 

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 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). 

 

Секретар селищної ради                                      Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діяльності Державної 

спеціальної служби транспорту 

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 

16 Землі запасу 0,3 0,3 0,3 0,3 

17 Землі резервного фонду 0,3 0,3 0,3 0,3 

18 Землі загального 

користування 
0,3 0,3 0,3 0,3 

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 

- - - - 



Додаток 2 

до рішення 9 сесії 8 скликання 

від 13.07.2021 року 

 

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 

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/цільове призначення земельних 

ділянок 

Розмір 

пільги  

(у 

відсотках) 

Учасники АТО та члени їх сімей 100 

Військовослужбовці та члени їх сімей 100 

Мобілізовані та члени їх сімей 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 осіб з інвалідністю, реабілітаційні установи 

громадських організацій осіб з інвалідністю 

100 

Громадські організації осіб з інвалідністю України, 

підприємства та організації, які засновані громадськими 

організаціями осіб з інвалідністю та спілками громадських 

організацій осіб з інвалідністю і є їх повною власністю, де 

протягом попереднього календарного місяця кількість осіб з 

інвалідністю, 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 

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 

100 



неприбуткових установ та організацій 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 3 

до рішення 9 сесії 8 скликання 

від 13.07.2021 року 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про оподаткування платою за землю на території 

Чупахівській селищній раді 

(селищній територіальній громаді) 

 

1. Платники плати за землю: 

1.1. Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв). 

1.2. Землекористувачі. 

 

2. Об’єкти оподаткування: 

2.1. Земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні. 

2.2. Земельні частки (паї), які перебувають у власності. 

 

3. База оподаткування земельним податком 

3.1. Базу оподаткування земельним податком визначено пунктом 271.1 

статті 271 Податкового кодексу України. 

3.2. Одиниця площі оподатковуваної земельної ділянки: 

- у межах населеного пункту - 1 (один) метр квадратний (кв. метр); 

- за межами населеного пункту - 1 (один) гектар (га); 

 

4.Ставка земельного податку  

4.1. Ставки земельного податку визначені у Додатку 1 до цього рішення.  

 

5. Порядок обчислення плати за землю 

5.1. Порядок обчислення плати за землю визначено статтею 286 

Податкового кодексу України. 

 

6. Податковий період для плати за землю 

6.1. Податковий період для плати за землю визначено статтею 285 

Податкового кодексу України. 

 

7. Строк сплати плати за землю 

7.1. Строки сплати плати за землю визначено статтею 287 Податкового 

кодексу України. 

 

8. Пільги щодо сплати земельного податку 

8.1. Перелік пільг для фізичних осіб визначено статтею 281 Податкового 

кодексу України 



8.2. Перелік пільг для юридичних осіб визначено статтею 282 

Податкового кодексу України. 

8.3. Порядок та особливості застосування пільг визначено пунктами 

284.2, 284.3 статті 284 Податкового кодексу України. 

8.4. Перелік пільг наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 

Податкового кодексу України визначено у додатку 2 до цього рішення. 

 

9. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню 

9.1. Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню 

земельним податком визначено статтею 283 Податкового кодексу України. 

 

11. Додаткові норми Положення: 

11.1. Для визначення розміру податку та орендної плати 

використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку 

розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки 

земель, на який індексується нормативна грошова оцінка 

сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель 

несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що 

визначається за формулою: 

Кi = І:100, 

де І – індекс споживчих цін за попередній рік. 

У разі якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс 

застосовується із значенням 115. 

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується 

кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки 

земель. 

 

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

Дев'ята сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ  

 

13.07.2021                                                                                          смт Чупахівка 

Про встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від  

земельної ділянки на території Чупахівської  

селищної ради 

 

Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Установити на території Чупахівської селищної ради (селищної 

територіальної громади): 

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

згідно з додатком 1; 

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 

266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком, 

згідно з додатком 2. 

2. Затвердити Положення про оподаткування податком на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, на території Чупахівської селищної ради 

(селищної територіальної громади), згідно з додатком 3. 

3. Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Чупахівської селищної 

ради:  https://chupah-rada.gov.ua/ та в засобах масової інформації. 

4. Рішення двадцять дев'ятої сесії сьомого скликання Чупахівської 

селищної ради від 09.07.2020р. «Про встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території 

Чупахівської селищної ради на 2021 рік» вважати таким, що втратило чинність 

з 01.01.2022 року 

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

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

інвестицій. 

 

Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

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


 

Додаток 1 

до рішення 9 сесії 8 скликання 

від 13.07.2021 року 

 

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 

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 



111 Будинки одноквартирні х х х х х х 

1110 Будинки одноквартирні5 х х х х х х 

1110.1 
Будинки одноквартирні 

масової забудови  
х х х х х х 

1110.2 

Котеджі та будинки 

одноквартирні підвищеної 

комфортності  

х х х х х х 

1110.3 Будинки садибного типу  х х х х х х 

1110.4 Будинки дачні та садові  х х х х х х 

112  Будинки з двома та більше квартирами  

1121  Будинки з двома квартирами 5 

1121.1 
Будинки двоквартирні 

масової забудови  
х х х х х х 

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  

х х х х х х 

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 колективного 

проживання інші 5 

Не є об'єктом оподаткування  

(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  0,200 - - 0,200 - - 

1211.2 Мотелі  0,200 - - 0,200 - - 



1211.3 Кемпінги  0,200 - - 0,200 - - 

1211.4 Пансіонати  0,200 - -- 0,200 - - 

1211.5 Ресторани та бари  0,200 - - 0,200 - - 

1212  
Інші будівлі для 

тимчасового проживання  
х 

1212.1 
Туристичні бази та гірські 

притулки  

0,200 - - 0,200 - - 

1212.2 
Дитячі та сімейні табори 

відпочинку  

0,200 - - 0,200 - - 

1212.3 
Центри та будинки 

відпочинку  

0,200 - - 0,200 - - 

1212.9 

Інші будівлі для тимчасового 

проживання, не 

класифіковані раніше  

0,200 - - 0,200 - - 

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  

0,20

0 

- - 0,200 - - 

1220.3 Будівлі органів правосуддя5 
0,20

0 

- - 0,200 - - 

1220.4 
Будівлі закордонних 

представництв 5 

    - - 

1220.5 

Адміністративно-побутові 

будівлі промислових 

підприємств  

0,20

0 

- - 0,200 - - 

1220.9 
Будівлі для конторських та 

адміністративних цілей інші  

0,20

0 

- - 0,200 - - 

123  Будівлі торговельні  

1230  Будівлі торговельні  

1230.1 
Торгові центри, універмаги, 

магазини  

0,20

0 

- - 0,200 - - 

1230.2 
Криті ринки, павільйони та 

зали для ярмарків  

0,20

0 

- - 0,200 - - 

1230.3 
Станції технічного 

обслуговування автомобілів  

 - -  - - 

1230.4 
Їдальні, кафе, закусочні та т. 

ін.  

0,20

0 

- - 0,200 - - 

1230.5 

Бази та склади підприємств 

торгівлі й громадського 

харчування  

0,20

0 

- - 0,200 - - 



1230.6 
Будівлі підприємств 

побутового обслуговування  

0,20

0 

- - 0,200 - - 

1230.9 Будівлі торговельні інші  
0,20

0 

- - 0,200 - - 

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  

- - - - - - 

1252.2 Резервуари та ємності інші  - - - - - - 

1252.3 Силоси для зерна  - - - - - - 

1252.4 
Силоси для цементу та 

інших сипучих матеріалів  

- - - - - - 

1252.5 Склади спеціальні товарні  - - - - - - 

1252.6 Холодильники  - - - - - - 

1252.7 Складські майданчики  - - - - - - 

1252.8 Склади універсальні  - - - - - - 

1252.9 Склади та сховища інші  - - - - - - 

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  0,100 - - 0,100 - - 

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 

закладів  5 

Будівлі загальноосвітніх навчальних 

закладів незалежно від форми власності 

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 

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


1271.9 

Будівлі 

сільськогосподарського 

призначення інші 5 

0,100 - - 0,100 - - 

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  

- - - - - - 

1272.3 Цвинтарі та крематорії 5 - - - - - - 

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

1273.1 
Пам’ятки історії та 

архітектури 5 

- - - - - - 

1273.2 

Археологічні розкопки, 

руїни та історичні місця, що 

охороняються державою 5 

- - - - - - 

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 

- - - - - - 

1274.3 

Будівлі виправних закладів, 

в'язниць та слідчих 

ізоляторів 5 

- - - - - - 

1274.4 Будівлі лазень та пралень  - - - - - - 

1274.5 
Будівлі з облаштування 

населених пунктів  

- - - - - - 

 

*  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». 

 

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК 



 

Додаток 3 

до рішення 9 сесії 8 скликання 

від 13.07.2021 року 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, на території Чупахівської селищної ради 

 

1. Платники податку на майно, відмінне від земельної ділянки: 

1.1.  Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі 

нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової 

нерухомості. 

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової 

та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній 

власності кількох осіб: 

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у 

спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих 

осіб за належну їй частку; 

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у 

спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником 

податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не 

встановлено судом; 

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у 

спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, 

платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку. 

 

2. Об’єкти оподаткування: 

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової 

нерухомості, в тому числі його частка. 

 

3. База оподаткування: 

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та 

нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. 

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в 

тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється 

контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав 

на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів 

платника податків, зокрема документів на право власності. 

 

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в 

тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, 

обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного 

окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують 

право власності на такий об’єкт. 

 

4. Ставки: 



4.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, 

що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, визначаються у 

відсотках від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 

січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування. 

4.2. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

визначені у Додатку 1 до цього рішення. Ставки застосовуються з урахуванням 

пункту 5.2 цього Положення. 

 

5. Пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки: 

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому 

числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, 

зменшується: 

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів; 

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 

кв. метрів; 

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток 

(у разі одночасного перебування у власності платника податку 

квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) – на 

180 кв. метрів. 

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий 

(звітний) період (рік). 

Пільги з податку на майно, відмінне від земельної ділянки, для фізичних 

осіб не застосовуються до: 

об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких 

об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, 

встановленої пунктом 5.1 цього Положення; 

об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з 

метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, 

використовуються у підприємницькій діяльності). 

 

5.2. Не є об’єктом оподаткування: 

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у 

власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також 

організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю 

утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого 

бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності); 

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах 

відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в 

тому числі їх частки; 

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу; 

г) гуртожитки; 

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у 

зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради; 

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать 

дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх 



числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються 

одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на 

дитину; 

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами 

господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в 

малих архітектурних формах та на ринках; 

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські 

приміщення промислових підприємств; 

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені 

для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності; 

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у 

власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств; 

и) 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; 

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно 

від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для 

надання освітніх послуг; 

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих 

санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а 

також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і 

відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та 

організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру 

неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру 

неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку 

протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується 

починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з 

Реєстру неприбуткових установ та організацій; 

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів 

олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів 

фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту 

інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської 

підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, 

їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та 

включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення 

таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій 

декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня 

виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, 

в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій; 

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та параолімпійської 

підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України; 

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або 

прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей. 



5.3. Перелік пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, визначений у Додатку 2 до цього рішення. 

 

6. Порядок обчислення: 

6.1.  Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, 

які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим 

органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої 

нерухомості у такому порядку: 

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової 

нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази 

оподаткування, зменшеної відповідно до пункту 5.1 цього Положення, та 

відповідної ставки податку; 

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта 

житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок 

обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної 

відповідно до пункту 5.1 цього Положення, та відповідної ставки податку; 

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової 

нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється 

виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно 

до пункту 5.1 цього Положення, та відповідної ставки податку; 

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього 

підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої 

ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості; 

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової 

нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи 

юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 

квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), 

сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, 

збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової 

нерухомості (його частку).  

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які 

перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом 

за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості 

виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та 

відповідної ставки податку. 

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум 

податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 

Податкового Кодексу України, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, 

органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів 

житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються платнику податку 

контролюючим органом у порядку, визначеному статтею 42 Податкового 

Кодексу України, до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) 

періодом (роком). 

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або 

нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником 

починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. 

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників 

податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1091


місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про 

надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про 

сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-

рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють 

контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або 

нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів. 

6.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до 

контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення 

звірки даних щодо: 

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, 

що перебувають у власності платника податку; 

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової 

нерухомості, що перебувають у власності платника податку; 

права на користування пільгою із сплати податку; 

розміру ставки податку; 

нарахованої суми податку. 

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та 

даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних 

документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за 

своєю податковою адресою платника податку проводить перерахунок суми 

податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. 

Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим 

(відкликаним). 

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного 

власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для 

попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в 

якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для 

нового власника – починаючи з місяця, в якому він набув право власності. 

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому 

власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

 

7. Податковий період: 

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

 

8. Строк та порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки: 

8.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів 

оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з 

положеннями Бюджетного кодексу України. 

8.2. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується: 

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового 

повідомлення-рішення; 

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа 

місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній 

податковій декларації. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


9. Строк та порядок подання звітності: 

9.1. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму 

податку станом на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року 

подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів 

оподаткування декларацію за  формою, встановленою у порядку, 

передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної 

суми рівними частками поквартально. 

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або 

нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником  подається 

протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий 

об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право 

власності на такий об’єкт. 

 

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК 
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                                    ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

  Дев’ята  сесія 

 

                                               ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

13.07.2021                                                                                      смт Чупахівка 

 

 

Про внесення змін до Регламенту   

Чупахівської селищної ради Охтирського  

району  Сумської області  VIII скликання   

 

               Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 26, статті 59   Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 81  Регламенту Чупахівської 

селищної ради  Охтирського району Сумської області VIII скликання, 

враховуючи  пропозиції постійної  комісії  з прав людини, правопорядку,  

етики, депутатської діяльності, охорони навколишнього   середовища 

Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести зміни до Регламенту Чупахівської селищної ради Охтирського  району  

Сумської області восьмого скликання, виклавши статтю 58  у новій редакції:  

«Стаття 58. Прийняття селищною радою рішень.  

1. На пленарних засіданнях селищна рада може приймати, у межах своєї 

компетенції та відповідно до вимог Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», нормативні та інші акти у формі рішень.  

2. Рада може давати та ухвалювати на пленарних засідання: 1) доручення – 

рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради, і містить 

зобов'язання або повноваження до одноразової дії; 2) звернення – рішення ради, 

направлені до непідпорядкованих раді суб'єктів із закликом до певних дій та 

ініціатив; 3) заяви – рішення ради, що містить позицію ради з певних питань;  

3. Рішення ради приймається після обговорення на її пленарному засіданні 

більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків голосування з 

процедурних питань, визначених цим Регламентом. При встановленні 

результатів голосування до загального складу селищної ради включається голос 

Чупахівського селищного голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні 

ради, і враховується його голос.  

4. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом відкритого 

голосування депутатів, окрім випадків, визначених Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймається таємним 

голосуванням.  



5. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не 

може переривати голосування. З початку процедури голосування і до 

оголошення його результатів слово нікому не надається.  

6. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час 

його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.  

7. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може 

прийняти процедурне рішення про переголосування. 

8.Рішення ради щодо безоплатної передачі земельної ділянки комунальної 

власності у приватну власність (крім земельних ділянок, що перебувають у 

користуванні громадян, та випадків передачі земельної ділянки власнику 

розташованого на ній жилого будинку, іншої будівлі, споруди) приймається не 

менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.» 

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

людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності, охорони  

навколишнього   середовища. 

 

 

Селищний голова                                     Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                    ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

  Дев’ята  сесія 

 

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

13.07.2021                                                                                      смт Чупахівка 

 

Про передачу Охтирській 

районній державній 

адміністрації делегованих 

повноважень містобудівної 

діяльності 

 

З метою врегулювання питання містобудівної діяльності на 

території Чупахівської селищної ради, враховуючи незабезпеченість 

спеціалістами, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Делегувати повноваження Охтирській районній державній адміністрації з 

питань містобудівної діяльності (виготовлення будівельних паспортів, надання 

висновків щодо погодження проектів землеустрою для відведення земельних 

ділянок у власність громадянам, містобудівних умов та обмежень, паспортів 

прив’язки тимчасових споруд, ведення містобудівної документації). 

2.Уповноважити голову Чупахівської селищної ради Олександра Кужеля  на 

підписання меморандуму з Охтирською районною державною адміністрацією у                                      

сфері надання адміністративних послуг. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну                                            

комісію   з питань будівництва, житлово – комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 

                                                                                                                            

 

Селищний голова                                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                    ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

  Дев’ята  сесія 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

13.07.2021                                                                                      смт   Чупахівка 

 

Про введення посади до штатного  

розпису Чупахівської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів Чупахівської  

селищної ради Охтирського району  

Сумської області   

 

  Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про повну загальну середню освіту», відповідно до наказу Міністерства освіти 

і науки  №1205 від 06.12.2010 «Про затвердження Типових штатних нормативів 

закладів загальної середньої освіти», розглянувши клопотання директора 

Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів   Світлани Макарової, 

селищна рада вирішила: 

1. Ввести  до штатного розпису Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області  з 01 вересня 2021 року посаду: 

- вихователь (для роботи групи продовженого дня) – 1 штатна одиниця. 

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 області 

Восьме  скликання 

Дев’ята  сесія 

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

 

13.07.2021                                                                                      смт Чупахівка  

 

Про внесення змін до рішення  

п’ятої сесії сьомого скликання 

Чупахівської селищної ради  

від 28.12.2020 року  

 

Відповідно до Закону України «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей» на підставі Постанови Кабінету Міністрів 

України від 30.11.2007 року №1068 «Про затвердження типових положень про 

службу у справах дітей», керуючись законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Чупахівська селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни в Положення про службу у справах дітей  Чупахівської 

селищної ради та затвердити його в новій редакції (додається). 

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

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

 

Селищний голова                                               Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток  

до рішення дев’ятої сесії 

восьмого скликання 

Чупахівської селищної ради 

від 13 липня 2021 року 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про службу у справах дітей 

Чупахівської селищної ради 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Служба у справах дітей Чупахівської селищної ради (далі - служба) є 

структурним підрозділом Чупахівської селищної ради, утворюється селищною 

радою і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці 

забезпечує виконання покладених на неї завдань. 

1.2. Служба підзвітна та підконтрольна селищній раді, підпорядкована 

виконавчому комітету Чупахівської селищної ради та Чупахівському 

селищному голові. 

1.3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» та іншими законами України, указами та 

розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, 

іншими нормативними актами, рішеннями Чупахівської селищної ради та її 

виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, а також цим 

Положенням. 

1.4. На працівників служби поширюється дія Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування». 

1.5. Служба утримується за рахунок коштів селищного бюджету. 

1.6. Служба є юридичною особою публічного права, має печатку із 

зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. 

1.7. Юридична адреса служби у справах дітей Чупахівської селищної ради: 

42722, Сумська область, Охтирський район, смт Чупахівка, вул. 

Воздвиженська, буд.53. 

ІІ. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 

2.1. Загальна чисельність служби затверджується Чупахівською селищною 

радою, штатний розпис Чупахівським селищним головою. 

2.2. Службу очолює начальник, який призначається на посаду розпорядженням 

Чупахівського селищного голови на конкурсній основі чи за іншою 

процедурою, передбаченою законодавством України, звільняється з посади 

розпорядженням селищного голови відповідно до чинного законодавства 

України.  

2.3. Працівники служби призначаються на посаду розпорядженням 

Чупахівського селищного голови на конкурсній основі. Звільняються з посади 

розпорядженням Чупахівського селищного голови, відповідно до вимог 

чинного законодавства. 



2.4. Начальник служби: 

здійснює керівництво роботою служби, несе персональну відповідальність за 

виконання покладених на нього обов’язків; 

- затверджує функціональні обов'язки працівників служби; 

- забезпечує планування роботи служби та контролює його виконання; 

- видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх 

виконання; 

- надає пропозиції щодо використання коштів в межах затвердженого 

кошторису витрат; 

- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на 

утримання служби та реалізацію місцевих цільових програм; 

- звітує перед Чупахівським селищним головою про виконання покладених на 

службу завдань та затверджених планів роботи; 

- представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими структурними 

підрозділами селищної ради, з міністерствами, іншими органами виконавчої 

влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями - за дорученням керівництва селищної ради; 

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень 

служби; 

- забезпечує дотримання працівниками служби правил внутрішнього 

службового розпорядку та виконавської дисципліни; 

- здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства; 

- за необхідності бере участь у роботі сесій селищної ради, у засіданнях 

виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться селищною радою та 

виконавчим комітетом. 

2.5. Начальник служби несе відповідальність за бездіяльність або невиконання 

наданих прав, порушення правил внутрішньою розпорядку та трудової 

дисципліни, загальних правил поведінки державного службовця та обмежень, 

пов'язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та 

проходженням служби; у разі неналежного виконання своїх обов’язків несе 

матеріальну, адміністративну, дисциплінарну відповідальність згідно чинного 

законодавства. 

2.5. У разі відсутності начальника служби його обов'язки покладаються на 

особу, визначену в установленому порядку. 

2.6. Положення про службу затверджується Чупахівською селищною радою. 

2.7. Посадові інструкції працівників служби затверджуються начальником 

служби. 

2.8. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в 

ній можуть створюватись дорадчі органи, координаційні ради, колегії у складі 

начальника служби (голова), представників структурних підрозділів  

Чупахівської селищної ради, а також представників органів Національної 

поліції, підприємств, установ, організацій (за згодою). 

Склад дорадчого орану затверджується селищним головою за поданням 

начальника служби. 

Рішення дорадчого органу впроваджується в роботу наказами начальника 

служби. 

 

 



 

ІІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ 

3.1. Завдання служби: 

3.1.1. Реалізація на території селищної ради державної політики з питань 

соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та 

безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень. 

3.1.2. Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними 

підрозділами селищної ради, органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм 

власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод, і 

законних інтересів дітей. 

3.1.3. Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у 

вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання 

дитячій бездоглядності та безпритульності. 

3.1.4. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки 

та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки 

сімейного типу, прийомні сім’ї. 

3.1.5. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах 

для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних 

установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності (за 

наявності таких закладів); 

перевірки стану виховної роботи з дітьми у навчальних закладах за місцем 

проживання. 

3.1.6. Забезпечення створення і ведення в Єдиній інформаційно-аналітичній 

системі «Діти» електронного банку даних  дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, сімей потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, 

прийомних батьків,батьків – вихователів, громадян України, які бажають взяти 

їх на виховання. 

3.1.7. Ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, 

влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та 

соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок). 

3.1.8. Організація та проведення, разом з іншими структурними підрозділами 

селищної ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції 

заходів щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють 

дитячу бездоглядність та безпритульність (організація профілактичних заходів 

(рейдів). 

3.1.9. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, 

організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій 

бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень. 

3.1.10. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній  території 

становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та 

інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та 

безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень. 

3.2. Відповідно до покладених завдань служба: 



3.2.1. Організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, 

спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і 

духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, 

запобігання вчиненню дітьми правопорушень. 

3.2.2. Надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого 

самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм 

власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень 

практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо 

соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень. 

3.2.3. Подає пропозиції до проектів місцевих програм, планів і прогнозів у 

частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів 

дітей. 

3.2.4. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за 

додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання 

вчиненню ними правопорушень. 

3.2.5. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях усиновлювачів, опікунів, 

піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях. 

3.2.6. Разом з відповідними структурними підрозділами селищної ради 

організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та 

інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, 

вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх 

прав та інтересів. 

3.2.7. Організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами 

селищної ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції 

заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють 

дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми 

правопорушень. 

3.2.8. Розробляє і подає на розгляд селищної ради пропозиції стосовно 

бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо 

реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої па подолання дитячої 

бездоглядності та безпритульності. 

3.2.9. Вживає заходів щодо: 

надання дитині статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського 

піклування або його зміни; 

усиновлення дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування; 

улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, 

влаштування дитини у сім’ю родичів, знайомих та вибуття з такої сім’ї; 

влаштування дитини у сім'ю патронатного вихователя та вибуття з неї; 

повернення в Україну позбавлених батьківського піклування дітей, які є 

громадянами України; 

 взаємодіє із закордонними дипломатичними установами України, організовує 

зустрічі дитини на території України, її тимчасового влаштування; 

забезпечення повернення дітей-іноземців до місць їхнього постійного 

проживання. 

3.2.10. Здійснює контроль за цільовим використанням аліментів. 

3.2.11. Готує та подає, в установленому порядку, статистичну звітність. 



3.2.12. Організує і проводить особистий прийом громадян, у встановленому 

законодавством України порядку, розглядає звернення громадян, підприємств, 

установ та організацій у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-

підприємців, депутатські звернення та запити з питань, що належать до 

компетенції служби, вживає відповідні заходи до усунення причин, які 

викликають скарги, забезпечує виконання вимог законодавства України про 

доступ до публічної інформації. 

3.2.13. Здійснює перевірку, у разі необхідності, умов роботи працівників, яким 

не виповнилося 18 років, на підприємствах, установах та організаціях 

незалежно від форми власності. 

3.2.14. Забезпечує соціальний захист внутрішньо переміщених дітей без 

супроводу законних представників, шляхом звернення до відповідного 

структурного підрозділу з питань соціального захисту населення із заявою про 

взяття дитини на облік як особи, переміщеної з тимчасово окупованої території 

або району проведення антитерористичної операції. 

3.2.15. Бере участь у допиті малолітніх і неповнолітніх свідків, судовому 

розгляді за участю неповнолітнього обвинуваченого. 

3.2.16. Сприяє у: 

вирішенні спорів між батьками щодо визначення імені, прізвища, по батькові 

дитини, участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини; 

реєстрації народження підкинутої, знайденої дитини, дитини, покинутої у 

пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, а також дитини, мати, 

якої померла чи місце проживання матері встановити не можливо; 

забезпеченні захисту житлових і майнових прав дітей, зокрема, розгляд питань 

щодо вчинення правочинів з майном дітей, збереження наявного майна, а також 

сприяння в отриманні житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, які його не мають. 

3.2.17. За дорученням керівництва, аналізує матеріали, які надходять від 

правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних 

органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх 

розгляду. 

3.2.18. Забезпечує, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики 

стосовно захисту персональних даних. 

3.2.19. Проводить роботу з укомплектування, зберігання, обліку та 

використання архівних документів. 

3.2.20. Забезпечує своєчасне внесення достовірної інформації в Єдину 

інформаційно-аналітичну систему «Діти» щодо дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі, потенційних 

опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. 

3.2.21. Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать 

до компетенції служби, через засоби масової інформації. 

3.2.22. Розробляє проєкти розпоряджень селищного голови, рішень 

Чупахівської селищної ради та її виконавчого комітету в межах своєї 

компетенції. 

3.2.23. Розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних інтересів 

дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила 

домашнє насильство у будь-якій формі. 



3.2.24. Інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її 

батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а 

також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків, 

інших законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими 

вони можуть скористатися. 

3.2.25. Забезпечує проведення з батьками, іншими законними представниками 

дитини профілактичної роботи із запобігання домашньому насильству стосовно 

дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням представників 

уповноважених підрозділів органів Національної поліції. 

3.2.26. Порушує перед органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом 

посадових осіб у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків 

у разі виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з дітьми, які 

постраждали від домашнього насильства, та дітьми, які вчинили домашнє 

насильство у будь-якій формі. 

3.2.27. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на службу завдань, 

відповідно до законодавства. 

IV.ПРАВА СЛУЖБИ 

4.1. Служба має право: 

4.1.1 Приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є 

обов'язковими для виконання структурними підрозділами Чупахівської 

селищної ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм 

власності, посадовими особами, громадянами. 

4.1.2. Отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх 

форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею 

рішень. 

4.1.3. Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів  

селищної ради, виконавчого комітету селищної ради, місцевих органів 

виконавчої влади, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші 

матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів 

державної статистики статистичні дані, необхідні для виконання покладених на 

неї завдань. 

4.1.4. Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі 

порушення прав та інтересів дітей. 

4.1.5. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню 

правопорушень. 

4.1.6. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних 

закладів усіх форм власності дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади. 

4.1.7. Влаштовувати: 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки 

сімейного типу, прийомні сім’ї, передавати під опіку, піклування, на 

усиновлення; 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до медичного, 



навчального, виховного закладу, іншого закладу або установи, в яких 

проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

дітей в сім’ю родичів, знайомих; 

тимчасово, дітей у притулок для дітей, центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей або центр соціальної підтримки дітей та сім’ї. 

4.1.8. Вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей. 

4.1.9. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних 

установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан 

виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання. 

4.1.10. Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх, відносинах 

з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності. 

4.1.11. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових 

осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, 

бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів 

до усунення таких причин. 

4.1.12. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на 

посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих службою у справах 

дітей. 

4.1.13.Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з 

науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими 

об'єднаннями громадян і благодійними організаціями. 

4.1.14. Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з 

питань, що належать до її компетенції. 

4.1.15. Відвідувати дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах,  

перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; 

вживати заходів для соціального захисту дітей. 

4.1.16. Проводити заходи, акції, свята спрямовані на соціальну підтримку               

дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. 

4.1.17. Подавати селищному голові, Чупахівській селищній раді та її 

виконавчому комітету пропозиції з питань, що належать до компетенції 

служби. 

4.1.18. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Чупахівської 

селищної ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за 

погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до 

компетенції служби. 

4.1.19. Під час виконання покладених на службу завдань взаємодіяти з іншими 

структурними підрозділами Чупахівської селищної ради, а також 

підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями. 

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЛУЖБИ 

5.1. Персональну відповідальність за роботу служби та належне здійснення 

покладених на неї завдань та функцій несе начальник служби. 

5.2. Працівники служби можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, 

кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та у порядку, 

передбачених чинним законодавством України. 



5.3. Працівники несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання 

обов’язків, передбачених цим Положенням і посадовими інструкціями, в 

порядку, визначеним чинним законодавством. 

VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Припинення діяльності служби здійснюється за рішенням Чупахівської 

селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства України. 

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до 

процедури розгляду питань у Чупахівській селищній раді, передбаченої 

Регламентом роботи селищної ради. 

 

Секретар селищної  ради                                             Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Дев’ята  сесія 

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

 

13.07.2021                                                                                      смт Чупахівка 

Про компенсацію  фізичним особам, які надають послуги з догляду 

на непрофесійній основі  в 2021 році  

          Керуючись підпунктом 10 пункту «б» статті 34, статтею 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою 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», Методикою обчислення середньомісячного сукупного 

доходу сім’ї для надання соціальних послуг, затвердженою наказом 

Міністерства соціальної політики України від16.06.2020 №419 відповідно до 

Програми виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги  

з догляду на непрофесійній основі на 2021 рік, розглянувши заяву громадянина 

Остапенка Григорія Івановича, беручи до уваги розмір середньомісячного 

сукупного доходу фізичної особи, заслухавши інформацію начальника відділу 

соціального захисту населення Чупахівської селищної ради Світлани Журавель, 

Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити Остапенку Григорію Івановичу в призначенні 

компенсації фізичним особам, які надають послуги з догляду на непрофесійній 

основі, в зв’язку з тим, що його середньомісячний сукупний дохід перевищує 

прожитковий дохід перевищує прожитковий мінімум на одну особу в 

розрахунку на місяць. 

2. Відділу соціального захисту населення  Чупахівської селищної ради 

повідомити Остапенка Григорія Івановича про прийняте рішення. 

     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 

Дев’ята  сесія 

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

 

1.2021                                                                                      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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

                                                        до рішення восьмої сесії дев’ятого 

скликання Чупахівської селищної ради 

13.07.2021 року 

 

 

Список для призначення компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, по -

батькові 

 

Період нарахувань Щомісячна 

сума виплат,   

грн. 
початок кінець 

1 Клещова Олена 

Юріївна 

01.06.2021  30.05.2022  2189,00 



 

 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

13.07.2021                                                                                    смт Чупахівка 

Про включення об’єктів оренди  комунальної  

власності Чупахівської селищної ради  

до переліку першого та  другого  

типу  у 2021 році 

 

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

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

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

комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального 

майна»,заслухавши інформацію головного бухгалтера Чупахівської селищної 

ради Наталії Чуб, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Включити до переліку Першого типу об’єкт оренди комунальної 

власності Чупахівської селищної ради, який може бути переданий в 

оренду шляхом проведення електронних торгів (аукціону) у 2021 році, 

згідно з додатком 1. 

2. Включити до переліку Другого типу об’єкт оренди комунальної власності 

Чупахівської селищної  ради, який може бути переданий в оренду без 

проведення електронних торгів (аукціону) у 2021 році, згідно з додатком 

2. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань будівництва, житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних 

відносин. 

 

Селищний голова                                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

до Рішення 9 сесії 8 скликання  

Чупахівської селищної ради 

                                                                    від 13.07. 2021 р.      

 

 

 

 

 

 Перелік першого типу 

 

(комунальне майно, що передається в оренду на аукціоні) 

 

 

№ 

п/

п 

Назва 

об’єкту 
Адреса 

Площа приміщення, 

кв. м 

 

1. 

Нежитлове 

приміщення  

вул. Довгого, 24 а,                       

с. Олешня, Охтирський 

район, Сумська область 

45,1 кв. м 

 

 

 

Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 2 

до рішення 9 сесії 8 скликання  

Чупахівської селищної ради 

                                                                    від 13.07. 2021 р.     

 

 

 

 

 

 Перелік другого типу 

 

(комунальне майно, що передається в оренду без аукціону) 

 

 

№ 

п/

п 

Назва 

об’єкту 
Адреса 

Площа приміщення, 

кв. м 

 

1. 

Нежитлове 

приміщення  

 

вул. Довгого, 24 а, с. 

Олешня, Охтирський 

район, Сумська область 

33,5 кв. м 

 

 

 

Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК 

 

 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Дев’ята сесія 

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

          Керуючись ст.29, 60 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні»,заслухавши інформацію начальника відділу житлово – комунального 

господарства та благоустрою Чупахіської селищної ради Світлани Хижняк,   

селищна рада В И Р І Ш И Л А: 

1. Прийняти в комунальну власність Чупахівської селищної ради 

об’єкти житлового фонду, які перебувають в управлінні Регіонального 

відділення Фонду державного майна України.  

2. Організаційне виконання даного рішення покласти на відділ 

житлово-комунального господарства та благоустрою і виконавчий комітет 

Чупахівської селищної ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

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

управління комунальною власністю. 

 

 

Селищний голова                                          Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про прийняття у комунальну 

власність об’єктів житлового 

фонду 

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


 

                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дев’ята  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

для створення громадських пасовищ 

 

   Керуючись статями 12, 22, 34, 83, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу 

України,  пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, для створення громадських пасовищ (код 

згідно КВЦПЗ- 18.00) на території Чупахівської селищної ради, враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

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

селищна рада В И Р І Ш И Л А: 

 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Чупахівській селищній раді для створення громадських пасовищ (код згідно 

КВЦПЗ- 18.00), на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер: 5920382000:01:002:5097. 

      2. Чупахівській селищній раді провести державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку комунальної власності, для створення 

громадських пасовищ (код згідно КВЦПЗ - 18.00), площею 26,7060 га з 

кадастровим номером: 5920382000:01:002:5097 із земель запасу  

сільськогосподарського призначення, за межами населених пунктів на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської області відповідно 

до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень». 

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

питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

 

 Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                              
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду ПСП АФ «Піонер» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

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

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

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва під власним майном по                           

вул. Охтирська, 37, смт Чупахівка, площею 2,2000 га, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду ПСП АФ «Піонер» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (код згідно КВЦПЗ 01.01) по вул. Охтирська, 37,  в смт Чупахівка 

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0100. 

    2. Надати в оренду ПСП АФ «Піонер» земельну ділянку площею – 2, 2000 

га, землі комунальної власності  сільськогосподарського призначення, 

кадастровий номер 5920355500:01:002:0100, розташовану під власним майном 

по вул. Охтирська, 37,  смт Чупахівка на  території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва терміном на 49 років.  

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

грошової оцінки земельної ділянки. 

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

М. договір оренди землі. 

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

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

обтяжень». 

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

питань будівництва, житлово – комунального транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин. 

        

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                           

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду ПСП АФ «Піонер» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

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

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

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва під власним майном по вул. 

Заозерна, 18, смт Чупахівка, площею 4,3774 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду ПСП АФ «Піонер» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (код згідно КВЦПЗ 01.01) по вул. Заозерна, 18,  в смт Чупахівка на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:5546. 

   2. Надати в оренду ПСП АФ «Піонер» земельну ділянку площею – 4,3774 га, 

землі комунальної власності сільськогосподарського призначення, кадастровий 

номер 5920355500:01:002:5546, розташовану під власним майном по вул. 

Заозерна, 18,  смт Чупахівка на  території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва терміном на 49 років.  

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

грошової оцінки земельної ділянки. 

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

О.М. договір оренди землі. 

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

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

обтяжень». 

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

питань будівництва, житлово – комунального транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин. 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                             

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду ПСП АФ «Піонер» для іншого сільськогосподарського 

призначення 

 

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

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

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для іншого 

сільськогосподарського призначення під власним майном по вул. Садова, 54 

«а», смт Чупахівка, площею 0,0100 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду ПСП АФ «Піонер» для іншого сільськогосподарського призначення 

(код згідно КВЦПЗ 01.13) по вул. Садова, 54«а»,  в смт Чупахівка на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, кадастровий 

номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0105. 

    2. Надати в оренду ПСП АФ «Піонер» земельну ділянку площею – 0, 0100 

га, землі комунальної власності  сільськогосподарського призначення, 

кадастровий номер 5920355500:01:002:0105, розташовану під власним майном 

по вул. Садова, 54«а», смт Чупахівка на  території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва терміном на 49 років.  

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

грошової оцінки земельної ділянки. 

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

О.М. договір оренди землі. 

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

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

обтяжень». 

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

питань будівництва, житлово – комунального транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин. 

 

        Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                      

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду ПСП АФ «Піонер» для іншого сільськогосподарського 

призначення 

       

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

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

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для іншого 

сільськогосподарського призначення під власним майном по вул. Садова, 54, 

смт Чупахівка, площею 0,0600 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду ПСП АФ «Піонер» для іншого сільськогосподарського призначення 

(код згідно КВЦПЗ 01.13) по вул. Садова, 54,  в смт Чупахівка на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, кадастровий 

номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0106. 

    2. Надати в оренду ПСП АФ «Піонер» земельну ділянку площею – 0, 0600 

га, землі комунальної власності  сільськогосподарського призначення, 

кадастровий номер 5920355500:01:002:0106, розташовану під власним майном 

по вул. Садова, 54, смт Чупахівка на  території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва терміном на 49 років.  

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

грошової оцінки земельної ділянки. 

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

О.М. договір оренди землі. 

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

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

обтяжень». 

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

питань будівництва, житлово – комунального транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин. 

 

  Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                       

                                  ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920355500:01:002:0110 

 

       Керуючись   пунктом 34 частини першої  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 

5920355500:01:002:0110). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки (кадастровий номер 5920355500:01:002:0110), 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: 

5920355500:01:002:0163; 5920355500:01:002:0164; 5920355500:01:002:0165; 

5920355500:01:002:0166  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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920385400:01:001:5770 

 

       Керуючись   пунктом 34 частини першої  статті 26, статтею 33 Закону 

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

126 Земельного кодексу України, Законом України « Про землеустрій», 

розглянувши технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:   

  

 1.  Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності ( кадастровий номер 

5920385400:01:001:5770). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 

(кадастровий номер 5920385400:01:001:5770) розташованої за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

          3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які 

сформувалися в результаті поділу, з кадастровими номерами: 

5920385400:01:001:5877; 5920385400:01:001:5878; 5920385400:01:001:5879; 

5920385400:01:001:5880, 5920385400:01:001:5881, 5920385400:01:001:5882 

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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920385400:01:001:5678 

 

       Керуючись   пунктом 34 частини першої  статті 26, статтею 33 Закону 

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

126 Земельного кодексу України, Законом України « Про землеустрій», 

розглянувши технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:   

  

 1.  Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності (кадастровий номер 

5920385400:01:001:5678). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 

(кадастровий номер 5920385400:01:001:5678) розташованої за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

          3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які 

сформувалися в результаті поділу, з кадастровими номерами: 

5920385400:01:001:5870; 5920385400:01:001:5871; 5920385400:01:001:5872; 

5920385400:01:001:5873, 5920385400:01:001:5874, 5920385400:01:001:5875, 

5920385400:01:001:5876 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920386300:01:004:0087 

 

       Керуючись   пунктом 34 частини першої  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 

5920386300:01:004:0087). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 

(кадастровий номер 5920385400:01:001:5678) розташованої 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: 

5920386300:01:004:0196; 5920386300:01:004:0197 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920355500:01:002:0109 

 

       Керуючись   пунктом 34 частини першої  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 

5920355500:01:002:0109). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки (кадастровий номер 5920355500:01:002:0109), 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: 

5920355500:01:002:0167; 5920355500:01:002:0168; 5920355500:01:002:0169;   

5920355500:01:002:0170;  5920355500:01:002:0171; 5920355500:01:002:0172   

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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          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. 

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 9 сесії 8 

скликання  

                                                                                                     від 03.07.2021 « 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 5920386300:01:003:0215 10,6716 Землі 

запасу 

(16.00) 

2 1 – 2,0000 га; 

2 – 8,6716 га. 

 

 

 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920385400:01:001:5775 

 

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

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

Земельного кодексу України, Законом України « Про землеустрій», 

розглянувши технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:   

  

 1.  Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності (кадастровий номер 

5920385400:01:001:5775). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки (кадастровий номер 5920385400:01:001:5775), яка перебуває 

в комунальній власності Чупахівської селищної ради із земель запасу (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

          3. Зареєструвати право власності на земельну ділянку площею 0,4696 га 

(угіддя – рілля), кадастровий номер 5920385400:01:001:5868, власниці 

земельної ділянки Кривобок Валентині Миколаївні, відповідно до Державного 

акту на право приватної власності на землю серії І-СМ № 016954 виданого 28 

серпня 2002 року, згідно 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 

               Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920385400:01:001:5775 

 

       Керуючись   пунктом 34 частини першої  статті 26, статтею 33 Закону 

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

126 Земельного кодексу України, Законом України « Про землеустрій», 

розглянувши технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:   

  

 1. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності ( кадастровий номер 

5920385400:01:001:5775). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки (кадастровий номер 5920385400:01:001:5775), яка перебуває 

в комунальній власності Чупахівської селищної ради із земель запасу (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

          3. Зареєструвати право власності на земельну ділянку площею 0,5000 га 

(угіддя – рілля), кадастровий номер 5920385400:01:001:5869, власнику 

земельної ділянки Задорожному Анатолію Володимировичу, відповідно до 

Державного акту на право приватної власності на землю серії І-СМ № 016949 

виданого 28 серпня 2002 року, згідно 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5248 

 

       Керуючись   пунктом 34 частини першої  статті 26, статтею 33 Закону 

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

126 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,  

статтями 13,20,23 Закону України «Про оцінку земель» від 11.12.2003, 

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року № 1553 

«Про затвердження Положення про Державний фонд документації із 

землеустрою» зі змінами, Методики нормативної грошової оцінки земель 

несільськогосподарського призначення, затвердженої Постановою Кабінету 

Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 831 розглянувши технічну 

документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення державної власності, для розміщення та 

експлуатації об’єктів, споруд і телекомунікацій ( код КВЦПЗ – 13.01) 

кадастровий номер 5920385400:01:001:5248 площею 0,0400 га, яка знаходиться 

за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, 

Охтирського району Сумської області, враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань будівництва, житлово - комунального транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин  селищна рада ВИРІШИЛА:   

  

 1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що знаходиться в  

державній власності ( землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення) та надається у користування на умовах оренди 

ТОВ «УКРТАУЕР» для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій (13.01) площею 0,0400 га, кадастровий номер 

5920385400:01:001:5248, що знаходиться на території Чупахівської об’єднаної 



територіальної громади Охтирського району Сумської області, за межами 

населених пунктів. 

         2. Нормативну грошову оцінку земель використовувати для визначення 

розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та 

даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні 

ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва, а також під час розроблення показників, та 

механізмів економічного стимулювання раціонального використання та 

охорони земель. 

         3. 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 

            Дев’ята  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Лук’яненко Лєні Володимирівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

місцеве самоврядування в Україні», статей 1, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Лук’яненко Лєни Володимирівни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів, площею 

1,2066 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Лук’яненко Лєні Володимирівні у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:002:5119. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Лук’яненко Лєні 

Володимирівні, зареєстрованій  за  адресою :(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,2066 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:002:5119, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Лук’яненко Лєні 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 

            Дев’ята  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Закаблук Олені Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Закаблук Олени 

Миколаївни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 

01.03) за межами населених пунктів, площею 1,2065 га, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Закаблук Олені Миколаївні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920382000:01:002:5118. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Закаблук Олені Миколаївні, 

зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,2065 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  5920382000:01:002:5118, 

розташовану за межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Закаблук Олені Миколаївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



 

                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дев’ята  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Голубничій Тетяні Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Голубничій Тетяні 

Миколаївни, 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. 

Голубничій Тетяні Миколаївні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920355500:01:003:0295. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Голубничій Тетяні 

Миколаївні, 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 –пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920355500:01:003:0295, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Голубничій Тетяні Миколаївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

  Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

 

 

 

                                                                                   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                Дев’ята  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Байстрюченко Ользі Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Байстрюченко Ольги 

Миколаївни, 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 1,7386 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Байстрюченко Ользі Миколаївні у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель запасу 

комунальної власності розташованої за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, кадастровий 

номер земельної ділянки 5920382000:01:002:5116. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Байстрюченко Ользі 

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

ділянку площею –1, 7386 га  для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920382000:01:002:5116, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Байстрюченко Ользі Миколаївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

       

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                Дев’ята  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину – учаснику АТО Хижняку Вячеславу 

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 господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина – учасника АТО Хижняка 

Вячеслава 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) за межами населених пунктів, площею 

2,0000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Хижняку Вячеславу Олександровичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташованої 

за межами населеного пункту на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:003:0026. 

    2. Передати у приватну власність громадянину – учаснику АТО Хижняку 

Вячеславу Олександровичу, 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 – сіножаті), 

кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:01:003:0026, розташовану за 

межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Хижняку Вячеславу 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 

            Дев’ята  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Кизь Юрію Івановичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Кизь Юрія Івановича, 

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) за 

межами населених пунктів, площею 1,7386 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Кизь Юрію Івановичу у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель запасу комунальної власності  

розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920382000:01:002:5117. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Кизь Юрію Івановичу, 

зареєстрованому  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею –1,7386 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  5920382000:01:002:5117, 

розташовану за межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Кизь Юрію Івановичу право власності на земельну ділянку 

оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                     
               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дев’ята  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Івахненко Людмилі Петрівні 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 господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Івахненко Людмили 

Петрівни, 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 с. Буро - Рубанівка, площею 0,8089 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Івахненко Людмилі Петрівні для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в с. Буро - Рубанівка на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, кадастровий 

номер земельної ділянки 5920382800:03:001:0015. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Івахненко Людмилі Петрівні, 

зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 0,8089 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  5920382800:03:001:0015, 

розташовану  в с. Буро - Рубанівка на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Івахненко Людмилі Петрівні 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 

                 Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Єременку Олександру Івановичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

відносин, розглянувши заяву громадянина Єременка Олександра Івановича, 

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) за 

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

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Єременку Олександру Івановичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:01:001:5787. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Єременку Олександру 

Івановичу, 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 – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920385400:01:001:5787, розташовану за межами населених пунктів, на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Єременку Олександру Івановичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

                                                     



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Кубрак Євгенію 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 господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Кубрака Євгенія 

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 смт Чупахівка, площею 1,3000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Кубрак Євгенію Олександровичу 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 5920355500:02:002:3066. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Кубракові Євгенієві 

Олександровичу, зареєстрованому  за  адресою :(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1, 3000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки 5920355500:02:002:3066, розташовану в межах смт Чупахівка, на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Кубракові Євгенієві 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Волохатих Костянтину Сергійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Волохатих Костянтина 

Сергійовича, 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) за межами населених пунктів, площею 2,0000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Волохатих Костянтину Сергійовичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:01:001:5846. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Волохатих Костянтину 

Сергійовичу, 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 5920385400:01:001:5846, розташовану за межами населених пунктів, на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Волохатих Костянтину Сергійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

       Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ    

 



                                                              
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дев’ята  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Семенюк Людмилі Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Семенюк Людмили 

Миколаївни, 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 населеного пункту, площею 1,7464 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Семенюк Людмилі Миколаївні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташованої 

за межами населеного пункту на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:001:5178. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Семенюк Людмилі 

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

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

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:001:5178, розташовану за межами населеного пункту, на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Семенюк Людмилі Миколаївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                             
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дев’ята  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Гуцовій Ганні 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 Гуцової Ганни 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. Грінченкове, площею 0,5100 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Гуцовій Ганні Іванівні у власність за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої в межах с. Грінченкове 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:02:001:0489. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Гуцовій Ганні Іванівні, 

зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 0,5100 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:02:001:0489, 

розташовану в межах с. Грінченкове, на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Гуцовій Ганні 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 

             Дев’ята  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Хижняку Сергію Васильовичу 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 Хижняка Сергія Васильовича, 

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) за 

межами населеного пункту, площею 0,6100 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Хижняку Сергію Васильовичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої 

за межами населеного пункту на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:04:001:0145. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Хижняку Сергію 

Васильовичу, зареєстрованому  за  адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 0,6100 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки 5920355500:04:001:0145, розташовану за межами населеного пункту, на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Хижняку Сергію Васильовичу 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 

            Дев’ята  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Лук’яненко Ніні Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Лук’яненко Ніни 

Миколаївни, 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 0,5000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Лук’яненко Ніні Миколаївні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої в 

межах с. Грінченкове Охтирського району Сумської області, кадастровий 

номер земельної ділянки 5920382000:02:001:0490. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Лук’яненко Ніні Миколаївні, 

зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

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

комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:02:001:0490, 

розташовану в межах с. Грінченкове, на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Лук’яненко Ніні Миколаївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                              
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дев’ята  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам: Шведенко Володимиру Григоровичу, 

Міняйлу Олександру Івановичу, Кириченку Миколі Миколайовичу, 

Вельбою Костянтину Миколайовичу для ведення особистого селянського 

господарства 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Шведенка Володимира 

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

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 

01.03) за межами населених пунктів, площею 1,4925 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність громадянам: Шведенко Володимиру Григоровичу, Міняйлу 

Олександру Івановичу, Кириченку Миколі Миколайовичу, Вельбою 

Костянтину Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства 

(код згідно КВЦПЗ 01.03)  на території Чупахівської селищної ради, 

Охтирського району Сумської області, кадастрові номера: 

5920355500:01:002:0112; 5920355500:01:002:0114; 5920355500:01:002:0115; 

5920355500:01:002:0116. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Шведенку Володимиру 

Григоровичу, зареєстрованому  за  адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,4925 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки 5920355500:01:002:0112, розташовану за межами населених пунктів, на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Шведенку Володимиру Григоровичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

        Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                              
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дев’ята  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам: Шведенко Володимиру Григоровичу, 

Міняйлу Олександру Івановичу, Кириченку Миколі Миколайовичу, 

Вельбою Костянтину Миколайовичу для ведення особистого селянського 

господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

відносин, розглянувши заяву громадянина Міняйла Олександра Івановича, 

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) за 

межами населених пунктів, площею 1,4925 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність громадянам: Шведенко Володимиру Григоровичу, Міняйлу 

Олександру Івановичу, Кириченку Миколі Миколайовичу, Вельбою 

Костянтину Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства 

(код згідно КВЦПЗ 01.03)  на території Чупахівської селищної ради, 

Охтирського району Сумської області, кадастрові номера: 

5920355500:01:002:0112; 5920355500:01:002:0114; 5920355500:01:002:0115; 

5920355500:01:002:0116. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Міняйлу Олександру 

Івановичу, зареєстрованому  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну 

ділянку площею – 1,4925 га  для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя –пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0114, розташовану за межами населених пунктів, на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Міняйлу Олександру Івановичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

         

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                              
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дев’ята  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам: Шведенко Володимиру Григоровичу, 

Міняйлу Олександру Івановичу, Кириченку Миколі Миколайовичу, 

Вельбою Костянтину Миколайовичу для ведення особистого селянського 

господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

відносин, розглянувши заяву громадянина Кириченка Миколи Миколайовича, 

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) за 

межами населених пунктів, площею 1,4925 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність громадянам: Шведенко Володимиру Григоровичу, Міняйлу 

Олександру Івановичу, Кириченку Миколі Миколайовичу, Вельбою 

Костянтину Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства 

(код згідно КВЦПЗ 01.03)  на території Чупахівської селищної ради, 

Охтирського району Сумської області, кадастрові номера: 

5920355500:01:002:0112; 5920355500:01:002:0114; 5920355500:01:002:0115; 

5920355500:01:002:0116. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Кириченку Миколі 

Миколайовичу, зареєстрованому  за  адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,4925 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки 5920355500:01:002:0115, розташовану за межами населених пунктів, на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Кириченку Миколі Миколайовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

       

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                              
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дев’ята  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам: Шведенко Володимиру Григоровичу, 

Міняйлу Олександру Івановичу, Кириченку Миколі Миколайовичу, 

Вельбою Костянтину Миколайовичу для ведення особистого селянського 

господарства 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Вельбоя Костянтина 

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

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 

01.03) за межами населених пунктів, площею 1,4925 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність громадянам: Шведенко Володимиру Григоровичу, Міняйлу 

Олександру Івановичу, Кириченку Миколі Миколайовичу, Вельбою 

Костянтину Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства 

(код згідно КВЦПЗ 01.03)  на території Чупахівської селищної ради, 

Охтирського району Сумської області, кадастрові номера: 

5920355500:01:002:0112; 5920355500:01:002:0114; 5920355500:01:002:0115; 

5920355500:01:002:0116. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Вельбою Костянтину 

Миколайовичу, зареєстрованому  за  адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,4925 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки 5920355500:01:002:0116, розташовану за межами населених пунктів, на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Вельбою Костянтину Миколайовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

         

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                              
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дев’ята  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам: Жерновому Андрію Миколайовичу, 

Ванфуліну Артему Юрійовичу 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 господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Жернового Андрія 

Миколайовича, 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) за межами населених пунктів, площею 2,0000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність громадянам: Жерновому Андрію Миколайовичу, Ванфуліну Артему 

Юрійовичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03)  на території Чупахівської селищної ради, Охтирського району 

Сумської області, кадастрові номера: 5920355500:01:003:0291; 

5920355500:01:003:0292. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Жерновому Андрію 

Миколайовичу, 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 – пасовища), кадастровий номер земельної 

ділянки 5920355500:01:003:0291, розташовану за межами населених пунктів, на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Жерновому Андрію Миколайовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

  Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



 

                                                              
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дев’ята  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам: Жерновому Андрію Миколайовичу, 

Ванфуліну Артему Юрійовичу 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 господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Ванфуліна Артема 

Юрійовича, 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) за межами населених пунктів, площею 2,0000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність громадянам: Жерновому Андрію Миколайовичу, Ванфуліну Артему 

Юрійовичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03)  на території Чупахівської селищної ради, Охтирського району 

Сумської області, кадастрові номера: 5920355500:01:003:0291; 

5920355500:01:003:0292. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Ванфуліну Артему 

Юрійовичу, 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 – пасовища), кадастровий номер земельної 

ділянки 5920355500:01:003:0292, розташовану за межами населених пунктів, на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Ванфуліну Артему Юрійовичу 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 

            Дев’ята  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам: Хижняку Анатолію Олександровичу, 

Гордієнко Ганні Андріївні, Семегуку Юрію Володимировичу, Леві Миколі 

Євгеновичу, Міняйлу Олександру Вікторовичу, Михайленко Ользі 

Миколаївні, Колєсніку Ігорю Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Хижняка Анатолія 

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

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 земельних ділянок у 

власність громадянам: Хижняку Анатолію Олександровичу, Гордієнко Ганні 

Андріївні, Семегуку Юрію Володимировичу, Леві Миколі Євгеновичу, Міняйлу 

Олександру Вікторовичу, Михайленко Ользі Миколаївні, Колєсніку Ігорю 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03)  на території Чупахівської селищної ради, Охтирського району 

Сумської області, кадастрові номера: 5920355500:01:003:0294; 

5920355500:01:003:0296; 5920355500:01:003:0297; 5920355500:01:003:0299; 

5920355500:01:003:0300; 5920355500:01:003:0301; 5920355500:01:003:0302. 

 

    2. Передати у приватну власність громадянину Хижняку Анатолію 

Олександровичу, 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 – пасовища), кадастровий номер земельної 

ділянки 5920355500:01:003:0294, розташовану за межами населених пунктів, на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 



    3. Громадянину Хижняку Анатолію 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 

            Дев’ята  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам: Хижняку Анатолію Олександровичу, 

Гордієнко Ганні Андріївні, Семегуку Юрію Володимировичу, Леві Миколі 

Євгеновичу, Міняйлу Олександру Вікторовичу, Михайленко Ользі 

Миколаївні, Колєсніку Ігорю Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Гордієнко Ганни 

Андріївни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про 

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 земельних ділянок у 

власність громадянам: Хижняку Анатолію Олександровичу, Гордієнко Ганні 

Андріївні, Семегуку Юрію Володимировичу, Леві Миколі Євгеновичу, Міняйлу 

Олександру Вікторовичу, Михайленко Ользі Миколаївні, Колєсніку Ігорю 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03)  на території Чупахівської селищної ради, Охтирського району 

Сумської області, кадастрові номера: 5920355500:01:003:0294; 

5920355500:01:003:0296; 5920355500:01:003:0297; 5920355500:01:003:0299; 

5920355500:01:003:0300; 5920355500:01:003:0301; 5920355500:01:003:0302. 

 

    2. Передати у приватну власність громадянці Гордієнко Ганні Андріївні, 

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 – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:003:0296, розташовану за межами населених пунктів, на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 



    3. Громадянці Гордієнко Ганні Андріївні 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 

            Дев’ята  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам: Хижняку Анатолію Олександровичу, 

Гордієнко Ганні Андріївні, Семегуку Юрію Володимировичу, Леві Миколі 

Євгеновичу, Міняйлу Олександру Вікторовичу, Михайленко Ользі 

Миколаївні, Колєсніку Ігорю Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Семегука Юрія 

Володимировича, 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) за межами населених пунктів, площею 2,0000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність громадянам: Хижняку Анатолію Олександровичу, Гордієнко Ганні 

Андріївні, Семегуку Юрію Володимировичу, Леві Миколі Євгеновичу, Міняйлу 

Олександру Вікторовичу, Михайленко Ользі Миколаївні, Колєсніку Ігорю 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03)  на території Чупахівської селищної ради, Охтирського району 

Сумської області, кадастрові номера: 5920355500:01:003:0294; 

5920355500:01:003:0296; 5920355500:01:003:0297; 5920355500:01:003:0299; 

5920355500:01:003:0300; 5920355500:01:003:0301; 5920355500:01:003:0302. 

 

    2. Передати у приватну власність громадянину Семегуку Юрію 

Володимировичу, 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 – пасовища), кадастровий номер земельної 



ділянки 5920355500:01:003:0297, розташовану за межами населених пунктів, на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Семегуку Юрію Володимировичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дев’ята  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам: Хижняку Анатолію Олександровичу, 

Гордієнко Ганні Андріївні, Семегуку Юрію Володимировичу, Леві Миколі 

Євгеновичу, Міняйлу Олександру Вікторовичу, Михайленко Ользі 

Миколаївні, Колєсніку Ігорю Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Леви Миколи Євгеновича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за 

межами населених пунктів, площею 1,5000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність громадянам: Хижняку Анатолію Олександровичу, Гордієнко Ганні 

Андріївні, Семегуку Юрію Володимировичу, Леві Миколі Євгеновичу, Міняйлу 

Олександру Вікторовичу, Михайленко Ользі Миколаївні, Колєсніку Ігорю 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03)  на території Чупахівської селищної ради, Охтирського району 

Сумської області, кадастрові номера: 5920355500:01:003:0294; 

5920355500:01:003:0296; 5920355500:01:003:0297; 5920355500:01:003:0299; 

5920355500:01:003:0300; 5920355500:01:003:0301; 5920355500:01:003:0302. 

 

    2. Передати у приватну власність громадянину Леві Миколі Євгеновичу, 

зареєстрованому  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,5000 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:003:0299, розташовану за межами населених пунктів, на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 



    3. Громадянину Леві Миколі Євгеновичу 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 

            Дев’ята  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам: Хижняку Анатолію Олександровичу, 

Гордієнко Ганні Андріївні, Семегуку Юрію Володимировичу, Леві Миколі 

Євгеновичу, Міняйлу Олександру Вікторовичу, Михайленко Ользі 

Миколаївні, Колєсніку Ігорю Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Міняйла Олександра 

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

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 

01.03) за межами населених пунктів, площею 1,5000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність громадянам: Хижняку Анатолію Олександровичу, Гордієнко Ганні 

Андріївні, Семегуку Юрію Володимировичу, Леві Миколі Євгеновичу, Міняйлу 

Олександру Вікторовичу, Михайленко Ользі Миколаївні, Колєсніку Ігорю 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03)  на території Чупахівської селищної ради, Охтирського району 

Сумської області, кадастрові номера: 5920355500:01:003:0294; 

5920355500:01:003:0296; 5920355500:01:003:0297; 5920355500:01:003:0299; 

5920355500:01:003:0300; 5920355500:01:003:0301; 5920355500:01:003:0302. 

 

    2. Передати у приватну власність громадянину Міняйлу Олександру 

Вікторовичу, зареєстрованому  за  адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,5000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки 5920355500:01:003:0300, розташовану за межами населених пунктів, на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 



    3. Громадянину Міняйлу Олександру 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 

            Дев’ята  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам: Хижняку Анатолію Олександровичу, 

Гордієнко Ганні Андріївні, Семегуку Юрію Володимировичу, Леві Миколі 

Євгеновичу, Міняйлу Олександру Вікторовичу, Михайленко Ользі 

Миколаївні, Колєсніку Ігорю Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Михайленко Ольги 

Миколаївни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про 

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 земельних ділянок у 

власність громадянам: Хижняку Анатолію Олександровичу, Гордієнко Ганні 

Андріївні, Семегуку Юрію Володимировичу, Леві Миколі Євгеновичу, Міняйлу 

Олександру Вікторовичу, Михайленко Ользі Миколаївні, Колєсніку Ігорю 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03)  на території Чупахівської селищної ради, Охтирського району 

Сумської області, кадастрові номера: 5920355500:01:003:0294; 

5920355500:01:003:0296; 5920355500:01:003:0297; 5920355500:01:003:0299; 

5920355500:01:003:0300; 5920355500:01:003:0301; 5920355500:01:003:0302. 

 

    2. Передати у приватну власність громадянці Михайленко Ользі 

Миколаївні, 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 – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:003:0301, розташовану за межами населених пунктів, на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 



    3. Громадянці Михайленко Ользі Миколаївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дев’ята  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам: Хижняку Анатолію Олександровичу, 

Гордієнко Ганні Андріївні, Семегуку Юрію Володимировичу, Леві Миколі 

Євгеновичу, Міняйлу Олександру Вікторовичу, Михайленко Ользі 

Миколаївні, Колєсніку Ігорю Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Колєсніка Ігоря 

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

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 земельних ділянок у 

власність громадянам: Хижняку Анатолію Олександровичу, Гордієнко Ганні 

Андріївні, Семегуку Юрію Володимировичу, Леві Миколі Євгеновичу, Міняйлу 

Олександру Вікторовичу, Михайленко Ользі Миколаївні, Колєсніку Ігорю 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03)  на території Чупахівської селищної ради, Охтирського району 

Сумської області, кадастрові номера: 5920355500:01:003:0294; 

5920355500:01:003:0296; 5920355500:01:003:0297; 5920355500:01:003:0299; 

5920355500:01:003:0300; 5920355500:01:003:0301; 5920355500:01:003:0302. 

 

    2. Передати у приватну власність громадянину Колєсніку Ігорю 

Миколайовичу, 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 – пасовища), кадастровий номер земельної 

ділянки 5920355500:01:003:0302, розташовану за межами населених пунктів, на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 



    3. Громадянину Колєсніку Ігорю Миколайовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      
                                  ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Мачулі Аллі 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 Мачули Алли 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) за 

межами с. Соборне, площею 1,6338 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Мачулі  Аллі  Володимирівні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, розташованої за межами с. Соборне на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:005:0011. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Мачулі Аллі Володимирівні, 

зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,6338 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля, пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920382000:01:005:0011, розташовану за межами села Соборне на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Мачулі Аллі 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Василенку Євгенію Сергійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Василенка Євгенія 

Сергійовича, 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) за межами с. Соборне, площею 1,6338 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Василенку Євгенію Сергійовичу у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, розташованої за межами с. Соборне на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:005:0016. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Василенку Євгенію 

Сергійовичу, зареєстрованому  за  адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,6338 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

земельної ділянки  5920382000:01:005:0016, розташовану за межами села 

Соборне на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

    3. Громадянину Василенку Євгенію Сергійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                         Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



 

                                                                      

                                  ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Гнітій Аліні 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 господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Гнітій Аліни 

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) за межами населеного пункту, площею 1,6000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Гнітій Аліні Володимирівні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташованої 

за межами населеного пункту на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0151. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Гнітій Аліні Володимирівні, 

зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,6000 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920355500:01:002:0151, розташовану за межами населеного пункту на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Гнітій Аліні 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Кужель Галині 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 господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Кужель Галини 

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) за межами населеного пункту, площею 1,5000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Кужель Галині Олексіївні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташованої 

за межами населеного пункту на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0144. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Кужель Галині Олексіївні, 

зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,5000 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920355500:01:002:0144, розташовану за межами населеного пункту на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Кужель Галині 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Кужель Сергію Миколайовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, 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 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 

01.03) за межами населеного пункту, площею 1,8500 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Кужелю Сергію Миколайовичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташованої 

за межами населеного пункту на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0149. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Кужелю Сергію 

Миколайовичу, зареєстрованому  за  адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,8500 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920355500:01:002:0149, розташовану за межами населеного пункту на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Кужелю Сергію Миколайовичу право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                         Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                      

                                  ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Федусенку Олександру Олеговичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, 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 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 

01.03) за межами населеного пункту, площею 1,8500 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Федусенку Олександру Олеговичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташованої 

за межами населеного пункту на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0150. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Федусенку Олександру 

Олеговичу, зареєстрованому  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну 

ділянку площею – 1,8500 га  для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920355500:01:002:0150, розташовану за межами населеного пункту на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Федусенку Олександру Олеговичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                         Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

                                                                      

                                  ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Манчуку Руслану Андрійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Манчука Руслана 

Андрійовича, 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) за межами с.Розсохувате, площею 2,0000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Манчуку Руслану Андрійовичу у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, розташованої за межами с. Розсохувате 

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:03:001:0013. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Манчуку Руслану 

Андрійовичу, 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 – пасовища), кадастровий номер земельної 

ділянки  5920382000:03:001:0013, розташовану за межами с. Розсохувате на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Манчуку Руслану Андрійовичу право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                         Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



 

                                                                      

                                  ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Заікіній Анастасії 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 господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Заікіної Анастасії 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 села Новопостроєне, площею 2,0000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Заікіній Анастасії Іванівні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, розташованої за межами села 

Новопостроєне  на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920385400:01:001:0819. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Заікіній Анастасії Іванівні, 

зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

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

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

номер земельної ділянки  5920385400:01:001:0819, розташовану за межами села 

Новопостроєне на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

    3. Громадянці Заікіній Анастасії 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Максаковій Ользі Олександрівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Максакової Ольги 

Олександрівни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 

01.03) за межами населених пунктів, площею 0,9888 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Максаковій Ользі Олександрівні для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за  межами  населених 

пунктів на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 5920386300:01:001:6135. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Максаковій Ользі 

Олександрівні, зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 0, 9888 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки 5920386300:01:001:6135, розташовану за  межами  населених пунктів, 

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

    3. Громадянці Максаковій Ользі Олександрівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ       



                                                               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Березці Ніні 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 господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Березки Ніни 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) за 

межами населених пунктів, площею 0,8500 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Березці Ніні Григорівні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель запасу комунальної власності 

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0113. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Березці Ніні Григорівні, 

зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 0, 8500 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя –пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0113, розташовану за  межами  населених пунктів, на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Березці Ніні 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Водяницькій Галині Василівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки  Водяницької Галини 

Василівни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 

01.03) за межами населених пунктів, площею 0,7491 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Водяницькій Галині Василівні для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 5920386300:01:001:6166. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Водяницькій Галині Василівні, 

зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 0,7491 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 5920386300:01:001:6166, 

розташовану за  межами  населених пунктів, на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Водяницькій Галині Василівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

       Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ  

 



                                                            

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Невдачину Михайлу Миколайовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Невдачина Михайла 

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

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 

01.03) за межами населених пунктів, площею 0,8000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Невдачину Михайлу Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:01:001:5802. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Невдачину Михайлу 

Миколайовичу, зареєстрованому  за  адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 0,8000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки 5920385400:01:001:5802, розташовану за  межами  населених пунктів, 

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

    3. Громадянину Невдачину Михайлу Миколайовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

       Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ  

 



                                                            

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Невдачину Вячеславу Михайловичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Невдачина Вячеслава 

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

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 

01.03) за межами населених пунктів, площею 1,3782 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Невдачину Вячеславу Михайловичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:01:001:5827. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Невдачину Вячеславу 

Михайловичу, зареєстрованому  за  адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1, 3782 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки 5920385400:01:001:5827, розташовану за  межами  населених пунктів, 

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

    3. Громадянину Невдачину Вячеславу Михайловичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

       Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ  

 



                                                            

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Сидоренку Миколі Васильовичу 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 господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Сидоренка Миколи 

Васильовича, 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) за межами населених пунктів, площею 0,5500 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Сидоренку Миколі Васильовичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:01:001:5830. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Сидоренку Миколі 

Васильовичу, зареєстрованому  за  адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 0, 5500 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки 5920385400:01:001:5830, розташовану за  межами  населених пунктів, 

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

    3. Громадянину Сидоренку Миколі Васильовичу 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Білошевській Юлі Іларіонівні 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 господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Білошевської Юлі 

Іларіонівни, 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) за межами населених пунктів, площею 2,0000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Білошевській Юлії Іларіонівні 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 5920382000:01:005:5096. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Білошевській Юлі Іларіонівні, 

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 –пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:005:5096, розташовану за  межами  населених пунктів, на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Білошевській Юлі Іларіонівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Теребій Олександрі Михайлівні 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 господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки  Теребій Олександри 

Михайлівни, 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 1,5000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Теребій Олександрі Михайлівні 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 5920355500:01:002:0130. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Теребій Олександрі 

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

ділянку площею – 1,5000 га  для ведення особистого селянського господарства 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя –пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0130, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Теребій Олександрі Михайлівні 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 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Сугак Олені 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 господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки  Сугак Олени 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 1,5000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Сугак Олені 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 5920355500:01:002:0146. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Сугак Олені Іванівні, 

зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,5000 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя –пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0146, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Сугак Олені 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 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Юхненко Ніні 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 господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Юхненко Ніни 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 1,5000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Юхненко Ніні 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 5920355500:01:002:0132. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Юхненко Ніні Іванівні, 

зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,5000 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя –пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0132, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Юхненко Ніні Іванівні право власності на земельну ділянку 

оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

         Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ   

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Арєховій Любові Леонідівні 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 господарства,  транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Арєхової Любові 

Леонідівни, 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 1,5000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Арєховій Любові Леонідівні 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 5920355500:01:002:0143. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Арєховій Любові Леонідівні, 

зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,5000 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0143, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Арєховій Любові Леонідівні 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 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Діброві Любові Олександрівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, 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 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 

01.03) за межами населених пунктів, площею 1,5000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Діброві Любові Олександрівні 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 5920355500:01:002:0137. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Діброві Любові Олександрівні, 

зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,5000 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0137, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Діброві Любові Олександрівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

         Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ   

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Горбатенко Ірині Сергіївні 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 господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Горбатенко Ірини 

Сергіївни, 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 1,5000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Горбатенко Ірині Сергіївні 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 5920355500:01:002:0134. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Горбатенко Ірині Сергіївні, 

зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,5000 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0134, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Горбатенко Ірині Сергіївні 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 

             Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Горбаньовій Ірині 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 господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Горбаньової Ірини 

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) за межами населених пунктів, площею 1,5000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Горбаньовій Ірині Володимирівні 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 5920355500:01:002:0122. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Горбаньовій Ірині 

Володимирівні, зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,5000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки 5920355500:01:002:0122, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Горбаньовій Ірині 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 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Ліцзкаі Галині Сергіївні 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 господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Ліцзкаі Галини Сергіївни, 

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 1,5000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Ліцзкаі Галині Сергіївні 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 5920355500:01:002:0129. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Ліцзкаі Галині Сергіївні, 

зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,5000 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя –пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0129, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Ліцзкаі Галині Сергіївні 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 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Ткаченко Лідії Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, 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 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 

01.03) за межами населених пунктів, площею 1,5000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Ткаченко Лідії Миколаївні 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 5920355500:01:002:0148. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Ткаченко Лідії Миколаївні, 

зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,5000 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0148, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Ткаченко Лідії Миколаївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

         Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Хижняку Івану 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 господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Хижняка Івана 

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) за межами населених пунктів, площею 1,5000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Хижняку Івану Олександровичу 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 5920355500:01:002:0123. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Хижняку Івану 

Олександровичу, зареєстрованому  за  адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,5000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки 5920355500:01:002:0123, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Хижняку Івану 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 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Якушиній Оксані Сергіївні 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 господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Якушиної Оксани 

Сергіївни, 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 1,5000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Якушиній Оксані Сергіївні 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 5920355500:01:002:0127. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Якушиній Оксані Сергіївні, 

зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,5000 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0127, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Якушиній Оксані Сергіївні 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 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину - учаснику АТО Касьяну Миколі 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, 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 затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів, площею 

1,5837 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Касьяну Миколі Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:003:0156. 

    2. Передати у приватну власність громадянину – Учаснику АТО Касьяну 

Миколі Миколайовичу, зареєстрованому  за  адресою:(конфіденційна 

інформація), земельну ділянку площею – 1,5837 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя –сіножаті), 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:003:0156, розташовану за 

межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Касьяну Миколі Миколайовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

         Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину - учаснику АТО Дарагану Євгену 

Юрійовичу 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 господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина – учасника АТО Дарагана 

Євгена Юрійовича, 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) за межами населених пунктів, площею 1,5837 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Дарагану Євгену Юрійовичу для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920386300:01:003:0206. 

    2. Передати у приватну власність громадянину – учаснику АТО Дарагану 

Євгену Юрійовичу, зареєстрованому  за  адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,5837 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки 5920386300:01:003:0206, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Дарагану Євгену Юрійовичу 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 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження 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 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 господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина - учасника АТО Пуляка 

Сергія Мар’яновича, 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) за межами населених пунктів, площею 1,5837 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Пуляку Сергію Мар’яновичу для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920386300:01:003:0207. 

    2. Передати у приватну власність громадянину – учаснику АТО Пуляку 

Сергію Мар’яновичу, зареєстрованому  за  адресою:(конфіденційна 

інформація), земельну ділянку площею – 1,5837 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – сіножаті), 

кадастровий номер земельної ділянки 5920386300:01:003:0207, розташовану за 

межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Пуляку Сергію Мар’яновичу 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 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Сулизі Ніні 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 господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Сулиги Ніни 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) за 

межами населених пунктів, площею 1,5000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Сулизі Ніні Григорівні для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0133. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Сулизі Ніні Григорівні, 

зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,5000 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя –пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0133, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Сулизі Ніні 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 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Швяцкус Наталії Вікторівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, 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 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 

01.03) за межами населених пунктів, площею 1,5000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Швяцкус Наталії Вікторівні 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 5920355500:01:002:0124. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Швяцкус Наталії Вікторівні, 

зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,5000 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0124, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Швяцкус Наталії 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 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Тіщенко Олені Сергіївні 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 господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Тіщенко Олени Сергіївни, 

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 1,5000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Тіщенко Олені Сергіївні 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 5920355500:01:002:0131. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Тіщенко Олені Сергіївні, 

зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,5000 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0131, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Тіщенко Олені Сергіївні 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 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Хижняк Тетяні Леонтіївні 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 господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Хижняк Тетяни 

Леонтіївни, 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 1,6000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Хижняк Тетяні Леонтіївні 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 5920355500:01:002:0118. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Хижняк Тетяні Леонтіївні, 

зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,6000 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0118, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Хижняк Тетяні Леонтіївні 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 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Романенко Ганні 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 господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Романенко Ганни 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 1,5000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Романенко Ганні 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 5920355500:01:002:0125. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Романенко Ганні Іванівні, 

зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,5000 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя –пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0125, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Романенко Ганні 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 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Давидовій Ользі Михайлівні 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 господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Давидовій Ольги 

Михайлівни, 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 1,5000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Давидовій Ользі Михайлівні 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 5920355500:01:002:0120. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Давидовій Ользі Михайлівні, 

зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,5000 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя –пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0120, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Давидовій Ользі Михайлівні 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 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину - учаснику АТО Тимошенку Івану 

Володимировичу для ведення особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, 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 затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів, площею 

1,5000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Тимошенку Івану Володимировичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0136. 

    2. Передати у приватну власність громадянину – учаснику АТО Тимошенку 

Івану Володимировичу, зареєстрованому  за  адресою:(конфіденційна 

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

селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – пасовища), 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0136, розташовану за 

межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Тимошенку Івану Володимировичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

         Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Журавлю Сергію Миколайовичу  для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, 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 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 

01.03) за межами населених пунктів, площею 1,5000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Журавлю Сергію Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0126. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Журавлю Сергію 

Миколайовичу, зареєстрованому  за  адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,5000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки 5920355500:01:002:0126, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Журавлю Сергію Миколайовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

         Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Криницькому Олександру Михайловичу  

для ведення особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, 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 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 

01.03) за межами населених пунктів, площею 1,5000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Криницькому Олександру Михайловичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0128. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Криницькому Олександру 

Михайловичу, зареєстрованому  за  адресою:(конфіденційна 

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

селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – пасовища), 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0128, розташовану за 

межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Криницькому Олександру Михайловичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

         Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Касьяненко Анні 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 господарства,  транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Касьяненко Анни 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 1,5000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Касьяненко Анні 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 5920355500:01:002:0138. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Касьяненко Анні Іванівні, 

зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,5000 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя –пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0138, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Касьяненко Анні 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 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Ємець Людмилі Павлівні 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 господарства,  транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Ємець Людмили Павлівни, 

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 1,5000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Ємець Людмилі Павлівні 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 5920355500:01:002:0140. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Ємець Людмилі Павлівні, 

зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,5000 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0140, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Ємець Людмилі Павлівні 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 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянина Ємця Олега Володимировича 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 господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Ємця Олега 

Володимировича, 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) за межами населених пунктів, площею 1,5000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Ємцю Олегу Володимировичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0141. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Ємцю Олегу 

Володимировичу, зареєстрованому  за  адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,5000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки 5920355500:01:002:0141, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Ємцю Олегу Володимировичу право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

         Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої 

громадянам  Ковбаті Олександру Володимировичу (1/3), Ковбаті Максиму 

Олександровичу (1/3), Ковбаті Анні Олександрівні (1/3) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва 

 

       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 господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки  Кривобок Валентини 

Миколаївни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), що діє в 

інтересах громадян Ковбати Олександра Володимировича, довіреність від 

09.06.2020 року, за №1530, Ковбати Максима Олександровича, довіреність від 

09.06.2020 року, за №1529, Ковбати Анни Олександрівни, довіреність від 

09.06.2020 року, за №1573 про затвердження технічної документації щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код згідно КВЦПЗ 

01.01) на території Чупахівської селищної ради, площею 2,3343 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої гр. Ковбаті Олександру 

Володимировичу(1/3), Ковбаті Максиму Олександровичу (1/3), Ковбаті Анні 

Олександрівні(1/3) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(код згідно КВЦПЗ 01.01) за адресою: Сумська область, Охтирський район, 

Чупахівська селищна рада, кадастровий номер земельної ділянки 

5920385400:01:001:0820. 

    2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею 2,3343 га 

(угіддя – рілля), кадастровий номер 5920385400:01:001:0820 власникам 

земельної частки (паю) відповідно до технічної документації із землеустрою 

    3. Громадянам Ковбаті Олександру Володимировичу, Ковбаті Максиму 

Олександровичу, Ковбаті Анні Олександрівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої 

громадянам  Ковбаті Олександру Володимировичу (1/3), Ковбаті Максиму 

Олександровичу (1/3), Ковбаті АнніОлександрівні (1/3) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва 

 

       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 господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки  Кривобок Валентини 

Миколаївни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), яка діє в 

інтересах громадян Ковбати Олександра Володимировича, довіреність від 

09.06.2020 року, за №1530 Ковбати Максима Олександровича, довіреність від 

09.06.2020 року, за №1529, Ковбати Анни Олександрівни, довіреність від 

09.06.2020 року, за №1573 про затвердження технічної документації щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код згідно КВЦПЗ 

01.01) на території Чупахівської селищної ради, площею 0, 4565 га,селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої гр. Ковбаті Олександру 

Володимировичу(1/3), Ковбаті Максиму Олександровичу (1/3), Ковбаті Анні 

Олександрівні(1/3) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(код згідно КВЦПЗ 01.01) за адресою: Сумська область, Охтирський район, 

Чупахівська селищна рада, кадастровий номер земельної ділянки 

5920385400:01:001:0821. 

    2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею 0,4565 га 

(угіддя – сіножаті), кадастровий номер 5920385400:01:001:0821 власникам 

земельної частки (паю) відповідно до технічної документації із землеустрою 

    3. Громадянам Ковбаті Олександру Володимировичу, Ковбаті Максиму 

Олександровичу, Ковбаті Анні Олександрівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Сугаку Олегу Володимировичу для 

індивідуального садівництва 

 

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

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

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Сугака Олега 

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

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва розташованої в смт Чупахівка, пров. 

Садовий  на території Чупахівської селищної ради, площею 0,1200 га, селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Сугаку Олегу Володимировичу у власність для індивідуального садівництва  ( 

код КВЦПЗ - 01.05) із земель запасу в смт Чупахівка,  пров. Садовий,  

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:02:002:3067. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Сугаку Олегу 

Володимировичу, зареєстрованому  за адресою:(конфіденційна 

інформація),земельну ділянку площею – 0,1200 га  для індивідуального 

садівництва  із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:02:002:3067, 

розташовану в межах смт Чупахівка, пров. Садовий, на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Сугаку Олегу Володимировичу право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

        

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Заікіній Ірині Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Заікіної Ірини Миколаївни, 

зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за 

межами населених пунктів, площею 0,5000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Заікіній Ірині Миколаївні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920385400:01:001:5838. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Заікіній Ірині Миколаївні, 

зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

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

комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя –рілля), кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:01:001:5838, 

розташовану за межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Заікіній Ірині Миколаївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ   

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Заікіній Марині Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Заікіної Марини 

Миколаївни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 

01.03) за межами населених пунктів, площею 0,5000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Заікіній Марині Миколаївні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920385400:01:001:5839. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Заікіній Марині Миколаївні, 

зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

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

комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя –рілля), кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:01:001:5839, 

розташовану за межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Заікіній Марині Миколаївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження технічної документації щодо встановлення 

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

громадянину Нечипоренко Василю Михайловичу для ведення особистого 

селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Нечипоренка Василя 

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

затвердження технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в межах с. Буро - Рубанівка, площею 

0,6488 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Нечипоренко Василя 

Михайловича у власність для ведення особистого селянського господарства 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) в межах с. Буро – Рубанівка, Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382800:03:001:0016. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Нечипоренко Василю 

Михайловичу, зареєстрованому  за  адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 0,6488 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 5920382800:03:001:0016, 

розташовану в межах с. Буро – Рубанівка, на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Нечипоренко Василю Михайловичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

         Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки у власність громадянці  Проценко Вірі Олександрівні   для 

ведення особистого селянського господарства   

 

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

місцеве самоврядування в Україні», статей 12,118,121,125,126,186 Земельного 

кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

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

відносин, розглянувши заяву громадянки Проценко Віри Олександрівни, 

зареєстрованої  за адресою:(конфіденційна інформація), про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) ,   за 

рахунок земель  сільськогосподарського призначення ,розташованої за межами 

села Новопостроєне  площею 1,5000га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

     1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

гр.Проценко Вірі Олександрівні у власність для ведення особистого 

селянського господарства (01.03) за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, розташованої за межами с.Новопостроєне  на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області,кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:01:001:0823. 

 2.Передати у приватну власність громадянці Проценко Вірі 

Олександрівні,зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею-1,5000га для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки 5920385400:01:001:0823,розташовану за межами села Новопостроєне 

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

  3.Громадянці Проценко Вірі Олександрівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

       

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки у власність громадянину Думчикову Олександру Івановичу   для 

ведення особистого селянського господарства   

 

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

місцеве самоврядування в Україні», статей 12,118,121,125,126,186 Земельного 

кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

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

відносин, розглянувши заяву громадянина Думчикова Олександра Івановича, 

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),   за 

рахунок земель  сільськогосподарського призначення ,розташованої в межах 

села Лантратівка Охтирського району Сумської області площею 0,3000га, 

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

     1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.Думчикову Олександру Івановичу для ведення особистого 

селянського господарства (01.03)за адресою: с.Лантратівка ,Чупахівська 

селищна  рада, Охтирський район Сумська область,кадастровий номер 

земельної ділянки 5920385400:02:001:0003. 

   2.Передати у приватну власність громадянину Думчикову Олександру 

Івановичу,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 

5920385400:02:001:0003, розташовану в межах села Лантратівка на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

  3.Громадянину Думчикову Олександру Івановичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки у власність громадянці  Гордієнко Наталії Вячеславівні  для 

ведення особистого селянського господарства   

 

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

місцеве самоврядування в Україні», статей 12,118,121,125,126,186 Земельного 

кодексу України, 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 затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) ,   за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області площею 1,5000га, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

     1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

гр.Гордієнко  Наталії  Вячеславівні у власність  для ведення особистого 

селянського господарства (01.03)із земель запасу комунальної власності за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної  ради 

Охтирського району Сумської області,кадастровий номер земельної ділянки 

592035500:01:002:0145. 

   2.Передати у приватну власність громадянці Гордієнко  Наталії 

Вячеславівні, зареєстрованій  за адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею-1,5000га для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення (в тому числі угіддя-пасовища), кадастровий номер земельної 

ділянки 5920355500:01:002:0145, розташовану за межами населених пунктів  

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

  3.Громадянці  Гордієнко Наталії Вячеславівні 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки у власність громадянину Білоцерківцю Андрію Анатолійовичу для 

ведення особистого селянського господарства   

 

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

місцеве самоврядування в Україні», статей 12,118,121,125,126,186 Земельного 

кодексу України, 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 затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03),   за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області площею 1,9524 га, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

     1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

гр.Білоцерківцю  Андрію  Анатолійовичу у власність  для ведення особистого 

селянського господарства (01.03)із земель запасу комунальної власності за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної  ради 

Охтирського району Сумської області,кадастровий номер земельної ділянки 

592035500:01:001:5495. 

   2.Передати у приватну власність громадянину Білоцерківцю  Андрію 

Анатолійовичу, зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею-1,9524 га для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення (в тому числі угіддя-землі під сільськогосподарськими та 

іншими господарськими будівлями і дворами), кадастровий номер земельної 

ділянки 5920355500:01:001:5495, розташовану за межами населених пунктів  

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

  3.Громадянину Білоцерківцю Андрію 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється з земель для ведення 

особистого селянського господарства на землі для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі гр. Кужелю Олександру 

Володимировичу за адресою смт Чупахівка, вул.Слобожанська,41, 

Охтирського району Сумської області   

 

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

місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 20, 22, 33, 35, 184,186 

Земельного кодексу України зі змінами від 28.04.2021 № 1423-ІХ та від 

18.05.2021 № 144 - ІХ, Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення 

земельних ділянок та зміни їх цільового призначення», рішення постійної 

комісії з питань будівництва, житлово – комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина  Кужеля Олександра Володимировича, зареєстрованого  за 

адресою :(конфіденційна інформація), про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність із земель приватної власності 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код згідно КВЦПЗ 03.07),   

за адресою: смт Чупахівка, вул.Слобожанська, 41 Охтирського району Сумської 

області, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

     1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Кужелю Олександру Володимировичу у власність із земель приватної 

власності для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код згідно 

КВЦПЗ 03.07), за адресою: смт Чупахівка, вул.Слобожанська, 41 

Охтирського району Сумської області,кадастровий номер земельної ділянки 

592035500:02:002:5203. 

   2. Змінити цільове призначення земельної ділянки, яка належить на праві 

приватної власності гр. Кужелю Олександру Володимировичу, відповідно до 

витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 0000000, площею 0,1207 га 

за кадастровим номером 592035500:02:002:5203 з ведення особистого 

селянського господарства на для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. 

            Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється з земель для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) на землі для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі гр. Кужелю Олександру Володимировичу за адресою смт 

Чупахівка, вул.Слобожанська,41, Охтирського району Сумської області   

 

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

місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 20, 22, 33, 35, 184,186 

Земельного кодексу України зі змінами від 28.04.2021 № 1423-ІХ та від 

18.05.2021 № 144 - ІХ, Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення 

земельних ділянок та зміни їх цільового призначення», рішення постійної 

комісії з питань будівництва, житлово – комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина  Кужеля Олександра Володимировича, зареєстрованого  за 

адресою:(конфіденційна інформація), про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність із земель приватної власності 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код згідно КВЦПЗ 03.07),   

за адресою: смт Чупахівка, вул.Слобожанська, 41 Охтирського району Сумської 

області, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

     1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Кужелю Олександру Володимировичу у власність із земель приватної 

власності для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код згідно 

КВЦПЗ 03.07), за адресою: смт Чупахівка, вул.Слобожанська, 41 

Охтирського району Сумської області,кадастровий номер земельної ділянки 

592035500:02:002:5202. 

   2. Змінити цільове призначення земельної ділянки, яка належить на праві 

приватної власності гр. Кужелю Олександру Володимировичу, відповідно до 

витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 0000000, площею 0,0535 га 

за кадастровим номером 592035500:02:002:5202 з земель для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) на для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

 

  Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки у власність громадянину Тіщенку Сергію Івановичу для ведення 

особистого селянського господарства   

 

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

місцеве самоврядування в Україні», статей 12,118,121,125,126,186 Земельного 

кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

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

відносин, розглянувши заяву громадянина  Тіщенка Сергія Івановича, 

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 смт 

Чупахівка на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

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

 

     1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 

власність гр. Тіщенко Сергію Івановичу для ведення особистого селянського 

господарства (01.03) в смт Чупахівка на території Чупахівської селищної  

ради Охтирського району Сумської області,кадастровий номер земельної 

ділянки 592035500:02:002:3064. 

   2.Передати у приватну власність громадянину Тіщенку Сергію Івановичу, 

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 

5920355500:02:002:3064, розташовану в смт Чупахівка  на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

  3.Громадянину Тіщенко Сергію Івановичу право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки у власність громадянці  Лисоконь Олені Миколаївні  для ведення 

особистого селянського господарства   

 

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

місцеве самоврядування в Україні», статей 12,118,121,125,126,186 Земельного 

кодексу України, 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 затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) ,  за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області площею 1,6890га, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

     1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр. 

Лисоконь Олені Миколаївні у власність  для ведення особистого селянського 

господарства (01.03)із земель запасу комунальної власності за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної  ради Охтирського 

району Сумської області,кадастровий номер земельної ділянки 

592035500:01:002:0139. 

   2.Передати у приватну власність громадянці Лисоконь Олені Миколаївні, 

зареєстрованій  за адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею-1,6890га для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення (в тому числі 

угіддя-пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0139, розташовану за межами населених пунктів  на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

  3.Громадянці  Лисоконь Олені Миколаївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

      Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки громадянину Клименку Віктору Івановичу у власність для 

ведення особистого селянського господарства   

 

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

місцеве самоврядування в Україні», статей 12,118,121,125,126,186 Земельного 

кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

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

відносин, розглянувши заяву громадянина Клименка Віктора Івановича, 

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) ,  за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області площею 1,6000га, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

     1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр. 

Клименку Віктору Івановичу у власність  для ведення особистого 

селянського господарства (01.03) за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, розташованої за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної  ради Охтирського району Сумської 

області,кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:001:0720. 

   2.Передати у приватну власність громадянину Клименку Віктору 

Івановичу, зареєстрованому  за адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею-1,6000 га для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення (в тому числі угіддя-пасовища), кадастровий номер земельної 

ділянки 5920382000:01:001:0720, розташовану за межами населених пунктів  

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

  3.Громадянину Клименко віктору Івановичу  право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки у власність громадянці  Сімогук Вірі Вікторівні  для ведення 

особистого селянського господарства   

 

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

місцеве самоврядування в Україні», статей 12,118,121,125,126,186 Земельного 

кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

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

відносин, розглянувши заяву громадянки  Сімогук Віри 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 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області площею 1,5000га, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

     1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр. 

Сімогук Вірі Вікторівні, у власність  для ведення особистого селянського 

господарства (01.03)із земель запасу комунальної власності за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної  ради Охтирського 

району Сумської області,кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0135. 

   2.Передати у приватну власність громадянці Сімогук Вірі Вікторівні, 

зареєстрованій  за адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею-1,5000 га для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення (в тому числі 

угіддя-пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0135, розташовану за межами населених пунктів  на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

  3.Громадянці  Сімогук Вірі 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки громадянці Стукало Світлані Степанівні у власність для ведення 

особистого селянського господарства   

 

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

місцеве самоврядування в Україні», статей 12,118,121,125,126,186 Земельного 

кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

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

відносин, розглянувши заяву громадянки Стукало Світлани Степанівни, 

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 смт 

Чупахівка на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області площею 1,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

     1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Стукало Світлані Степанівні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (01.03) за рахунок земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташованої в межах смт Чупахівка Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:02:002:3069. 

   2.Передати у приватну власність громадянці Стукало Світлані Степанівні, 

зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею-1,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення (в тому числі 

угіддя - рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:02:002:3069, розташовану в смт Чупахівка  на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

  3. Громадянці Стукало Світлані Степанівні 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки громадянці Радько Ользі Олександрівні у власність для ведення 

особистого селянського господарства   

 

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

місцеве самоврядування в Україні», статей 12,118,121,125,126,186 Земельного 

кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

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

відносин, розглянувши заяву громадянки Радько Ольги Олександрівни, 

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 

с.Грінченкове на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області площею 0,2000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

     1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

гр.Радько Ользі Олександрівні у власність за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (01.03), розташованої в межах 

с.Грінченкове Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:02:001:0494. 

   2.Передати у приватну власність громадянці Радько Ользі Олександрівні, 

зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею-0,2000 га для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення (в тому числі 

угіддя - рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:02:001:0494, розташовану в межах с.Грінченкове  на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

  3. Громадянці Радько Ользі Олександрівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 



 

 

                                  ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12,17,122 Земельного 

кодексу України, статтею 10 Закону України “Про Державний земельний 

кадастр”, пунктами 109,175 постанови Кабінету Міністрів України “Про 

затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру” від 

17.10.2012 №1051, статей 26,35 Закону України « Про землеустрій»,  

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово - 

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

відносин селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення, що знаходилась в користуванні бувшого ВАТ                                                            

« Чупахівський бурякорадгосп» під господарчим двором (будівлі та 

споруди на земельній ділянці відсутні) орієнтовною площею___ га 

розташованої на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області . 

2. Замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки. 

3. Відділу економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, 

земельних відносин та екології Чупахівської селищної ради   подати 

виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки комунальної власності на затвердження сесії селищної 

ради відповідно до чинного законодавства.  

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

питань будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин 

 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

 

                                  ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів і 

споруд телекомунікацій з метою подальшої передачі в оренду, 

розтпшованої в межах смт Чупахівка вул. Воздвиженська, б.38  

 

            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 

рекомендацій постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

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

метою подальшої передачі в оренду ділянки для розміщення та експлуатації 

об'єктів і споруд телекомунікацій, площею 0,5000 га, розташовану за адресою: 

смт Чупахівка, вул. Воздвиженська, б.38, Охтирського району, Сумської 

області, на території Чупахівської селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд 

телекомунікацій, (код згідно КВЦПЗ 13.01) орієнтованою площею 0,50000 га, із 

земель запасу комунальної власності розташовану за адресою: смт Чупахівка, 

вул. Воздвиженська, б.38 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані 

з користуванням надрами з метою подальшої передачі в оренду, 

розташованої в межах смт Чупахівка вул.Зарічна,12 

 

            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 

рекомендацій постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

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

метою подальшої передачі в оренду земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами, площею 0,4300 га, 

розташовану за адресою: смт Чупахівка, вул. Зарічна, б.12, Охтирського 

району, Сумської області, на території Чупахівської селищної ради, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з 

користуванням надр, (код згідно КВЦПЗ 11.01) орієнтованою площею 0,4300 

га, із земель запасу комунальної власності розташовану за адресою: смт 

Чупахівка, вул. Зарічна, б.12 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування  

для розміщення та обслуговування дитячого 

майданчика 

 

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

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

статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», частини п’ятої розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,  

розглянувши колективне звернення громадян, жителів пров. Заозерного,                       

вул. Заозерної, пров.Садового, вул.Зарічної, вул.Лебединської смт Чупахівка 

щодо відведення земельної ділянки для розміщення та обслуговування 

дитячого майданчика, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

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

земельних відносин селищна рада ВИРІШИЛА: 

 1. Надати дозвіл на розроблення (з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою) проекту землеустрою щодо 

відведення в  постійне користування земельної ділянки орієнтовною площею 

0,0600 га, для розміщення та обслуговування дитячого майданчика із земель 

сільськогосподарського призначення, що розташована на території 

Чупахівської селищної ради смт Чупахівка, вул.Заозерна, Сумського 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину Демченко Сергію Михайловичу 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 Демченка Сергія Михайловича, 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 0,4000 га 

за адресою: с. Олешня, вул. Лісова, Охтирського району, Сумської області, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл громадянину Демченко Сергію 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) орієнтовною 

площею 0,4000 га із земель запасу сільськогосподарського призначення, 

розташовану в межах  

с. Олешня, вул. Лісова, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Семигук Оксані 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 Семигук Оксани 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 2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Семигук Оксані 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 2,0000 га,  кадастровий номер 

5920386300:01:003:0214, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Ткаченко Світлані 

Олександрівні для ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Ткаченко Світлани Олександрівни, зареєстрованої за 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташовану на території  Чупахівської 

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

 

    1. Надати дозвіл громадянці Ткаченко Світлані Олександрівні, зареєстрованій 

за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 1,5000 га,  

кадастровий номер 5920382000:01:001:5197, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Хижняк Тетяні Григорівні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Хижняк Тетяни Григорівни, зареєстрованої за 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради, площею 1,8342 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Хижняк Тетяні Григорівні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 1,8342 га,  кадастровий номер 

5920382000:01:001:5208, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Закаблук Ірині 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 Закаблук Ірини 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 1,6420 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Закаблук Ірині 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 1,6420 га,  кадастровий номер 

5920382000:01:001:5227, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Термус Ксенії 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 Термус Ксенії 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 1,6420 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Термус Ксенії 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 1,6420 га,  кадастровий номер 

5920382000:01:001:5232, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Ткаченку Олександру 

Сергійовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Ткаченка Олександра Сергійовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради, площею 1,6420 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянину Ткаченку Олександру Сергійовичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 1,6420 

га,  кадастровий номер 5920382000:01:001:5231, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Байстрюченко Вікторії 

Георгіївні 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 Байстрюченко Вікторії Георгіївни, 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 1,9541 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Байстрюченко Вікторії Георгіївні, 

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 1,9541 

га,  кадастровий номер 5920355500:01:002:0154, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Ткаченко Наталії 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 Ткаченко Наталії 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 1,6420 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Ткаченко Наталії 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 1,6420 га,  кадастровий номер 

5920382000:01:001:5238, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Козирці Олександру 

Віталійовичу 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 Козирки Олександра Віталійовича, 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 1,8342 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянину Козирці Олександру Віталійовичу, 

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 1,8342 

га,  кадастровий номер 5920382000:01:001:5190, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Кужель Ользі Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Кужель Ольги Миколаївни, зареєстрованої за 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради, площею 1,6420 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Кужель Ользі Миколаївні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 1,6420 га,  кадастровий номер 

5920382000:01:001:5229, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Тертичній Наталії 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 Тертичної Наталії 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 1,8342 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Тертичній Наталії 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 1,8342 га,  кадастровий номер 

5920382000:01:001:5194, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Пирлик 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 Пирлик 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 

1,6420 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Пирлик 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 1,6420 га,  кадастровий номер 

5920382000:01:001:5225, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Порохні Володимиру 

Васильовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Порохні Володимира Васильовича, зареєстрованого за 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради, площею 1,6420 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянину Порохні Володимиру Васильовичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 1,6420 

га,  кадастровий номер 5920382000:01:001:5223, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Слесь Світлані Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Слесь 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, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради, площею 1,6420 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Слесь 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) площею 1,6420 га,  кадастровий номер 

5920382000:01:001:5221, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Федоровій Тетяні Володимирівні 

для ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Федорової Тетяни Володимирівни, зареєстрованої за 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради, площею 1,6420 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Федоровій Тетяні Володимирівні, зареєстрованій 

за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 1,6420 га,  

кадастровий номер 5920382000:01:001:5222, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Карпенко Марині 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 Карпенко Марини 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 1,6420 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Карпенко Марині 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 1,6420 га,  

кадастровий номер 5920382000:01:001:5233, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Бекчанову Коліджану 

Матчановичу 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 Бекчанова Каліджана Матчановича, 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 1,6411 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянину Бекчанову Каліджану Матчановичу, 

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 1,6411 

га,  кадастровий номер 5920382000:01:001:5224, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Рубан Вікторії Валеріївні 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 Рубан Вікторії Валеріївни, 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 1,6420 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Рубан Вікторії Валеріївні, 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 1,6420 га,  кадастровий номер 

5920382000:01:001:5236, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Яризько Аллі 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 Яризько Алли 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 1,8342 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Яризько Аллі 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 1,8342 га,  кадастровий номер 

5920382000:01:001:5191, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Байстрюченко Валентині 

Іванівні для ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Байстрюченко Валентини Іванівни, зареєстрованої за 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради, площею 1,8342 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Байстрюченко Валентині Іванівні, 

зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 1,8342 

га,  кадастровий номер 5920382000:01:001:5202, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Гаранжі Олексію 

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 Гаранжі Олексія 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 1,8342 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянину Гаранжі Олексію 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 1,8342 

га,  кадастровий номер 5920382000:01:001:5188, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Ткаченкові Михайлові 

Костянтиновичу 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 Ткаченка Михайла Костянтиновича, 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 1,8342 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянину Ткаченкові Михайлові Костянтиновичу, 

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 1,8342 

га,  кадастровий номер 5920382000:01:001:5187, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Резниченко Любові 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 Резниченко Любові 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 1,8342 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Резниченко Любові 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 1,8342 га,  

кадастровий номер 5920382000:01:001:5186, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Німчуновій Юлії 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 Німчунової Юлії 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 1,8359 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Німчуновій Юлії 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 1,8359 га,  кадастровий номер 

5920382000:01:001:5181, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Гончар Наталії Володимирівні 

для ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Гончар Наталії Володимирівни, зареєстрованої за 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради, площею 1,8342 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Гончар Наталії Володимирівні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 1,8342 га,  кадастровий номер 

5920382000:01:001:5183, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Ткаченко Світлані Валентинівні 

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 Світлани Валентинівни, 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 1,8342 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Ткаченко Світлані Валентинівні, 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 1,8342 га,  

кадастровий номер 5920382000:01:001:5182, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Ареховій Тамарі 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 Ареховій Тамарі 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 Ареховій Тамарі 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 

5920355500:01:002:0121, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Ємцю Володимиру 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 Ємця Володимира 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 1,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянину Ємцю Володимиру 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 1,9541 

га,  кадастровий номер 5920355500:01:002:0155, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Карпенко Ігорю Івановичу для 

ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Карпенка Ігоря Івановича, зареєстрованого за 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради, площею 1,8342 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянину Карпенку Ігорю Івановичу, зареєстрованому за 

адресою:(конфіденційна інформація),на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 1,8342 га,  кадастровий номер 

5920382000:01:001:5195, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Бірюкову Ігорю 

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 Бірюкова Ігоря 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 1,8342 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянину Бірюкову Ігорю 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 1,8342 

га,  кадастровий номер 5920382000:01:001:5184, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Діденку 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 Діденка 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 1,8342 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянину Діденку 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 1,8342 

га,  кадастровий номер 5920382000:01:001:5196, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Бекчановій Антоніні 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 Бекчанової Антоніни 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 1,8342 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Бекчановій Антоніні 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 1,8342 га,  кадастровий номер 

5920382000:01:001:5185, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Апанасенку Олегу 

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 Апанасенка Олега 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 2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянину Апанасенку Олегу 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) площею 2,0000 

га,  кадастровий номер 5920355500:01:002:0160, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Бондаренку Володимиру 

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 Бондаренка Володимира 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 1,3736 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянину Бондаренку Володимиру 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 1,3736 

га,  кадастровий номер 5920355500:01:002:0156, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Гальосі Олександру 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Гальоси Олександра Миколайовича, зареєстрованого за 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташовану на території  Чупахівської 

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

 

    1. Надати дозвіл громадянину Гальосі Олександру Миколайовичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 2,0000 

га,  кадастровий номер 5920355500:01:002:0159, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Рубан Тетяні Валеріївні 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 Рубан Тетяни Валеріївни, 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 1,3736 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Рубан Тетяні Валеріївні, 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 1,3736 га,  кадастровий номер 

5920355500:01:002:0157, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Тертичному Володимиру 

Сергійовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Тертичного Володимира Сергійовича, зареєстрованого за 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради, площею 1,8342 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянину Тертичному Володимиру Сергійовичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 1,8342 

га,  кадастровий номер 5920382000:01:001:5193, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Яризько Валентині 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 Яризько 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, розташовану на території  Чупахівської 

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

 

    1. Надати дозвіл громадянці Яризько 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) площею 2,0000 га,  

кадастровий номер 5920355500:01:002:0158, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Ковальову Івану 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 Ковальова Івана 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 2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянину Ковальову Івану 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 2,0000 га,  

кадастровий номер 5920386300:01:003:0212, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Семигуку Євгену 

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 Семегука Євгена 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 2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянину Семегуку Євгену 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 2,0000 

га,  кадастровий номер 5920386300:01:003:0213, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу громадянину Хрякову Олександру Миколайовичу 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 Хрякова Олександра Миколайовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація),  про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл громадянину Хрякову Олександру Миколайовичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація),  на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу громадянину Семенюку Сергію Олександровичу 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 Семенюка Сергія Олександровича, 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 Семенюку Сергію 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) 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу громадянці Полуйко Анні Олексіївні 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 Полуйко Анни Олексіївни, 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 Полуйко Анні 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) 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу громадянці Кузьменко Ганні Сергіївні 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 Кузьменко Ганни Сергіївни, 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 Кузьменко Ганні 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) 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину – учаснику АТО Кривобок 

Андрію Миколайовичу  для ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина – учаснику АТО Кривобок Андрія Миколайовича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану на 

території  Чупахівської селищної ради, площею 1,8418  га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянину Кривобоку Андрію Миколайовичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація),на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 1,8418 

га,  кадастровий номер 5920385400:01:001:5753, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Цебрій Петру 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 Цебрій Петра 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 1,8342 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянину Цебрій Петру 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 1,8342 га,  

кадастровий номер 5920382000:01:001:5198, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Кужелю Олександру 

Сергійовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Кужеля Олександра Сергійовича, зареєстрованого за 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради, площею 1,8342 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянину Кужелю Олександру Сергійовичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 1,8342 

га,  кадастровий номер 5920382000:01:001:5199, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Боровенській Тетяні 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 Боровенської Тетяни 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 1,8342 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл громадянці Боровенській Тетяні 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 1,8342 га,  

кадастровий номер 5920382000:01:001:5200, 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 

              Дев’та сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка                                                                                                                                             

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Василевській Марії 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 Василевської Марії Володимирівни, 

зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства за адресою: смт Чупахівка, 

пров. Садовий, орієнтовною площею 0,0700 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність гр. Василевській 

Марії Володимирівні, яка зареєстрована за адресою:(конфіденційна 

інформація), на земельну ділянку орієнтовною  площею 0,0700 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення, в  межах смт Чупахівка, провулок Садовий, 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 

              Дев’та сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка                                                                                                                                                    

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Тараніній Олені Іванівні для 

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 громадянки Тараніної Олени Іванівни, зареєстрованої за 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва, за адресою: смт Чупахівка, вул. Зарічна, 

орієнтовною площею 0,1200 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність гр. Тараніній 

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

земельну ділянку орієнтовною  площею 0,1200 га для індивідуального 

садівництва, із земель сільськогосподарського призначення, в межах смт 

Чупахівка, вул. Зарічна, 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 

              Дев’та сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка                                                                                                                                                        

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Красулі Леоніду Івановичу для ведення 

особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 

Красулі Леоніда Івановича, зареєстрованого за адресою:(конфіденційна 

інформація), про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в межах смт Чупахівка, 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. Красулі 

Леоніду Івановичу, який зареєстрований за адресою:(конфіденційна 

інформація), на земельну ділянку орієнтовною  площею 0,1500 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення, в  межах смт Чупахівка, 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 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка                                                                                                                                                              

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Колотовій Наталії Павлівні для ведення 

особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 

Колотової Наталії Павлівни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна 

інформація), про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства за межами с. Олешня, орієнтовною площею 0,5000 га, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність гр. Колотовій 

Наталії Павлівні, яка зареєстрована за адресою:(конфіденційна інформація), на 

земельну ділянку орієнтовною  площею 0,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення, за  

межами 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 

              Дев’ята сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка                                                                                                                                                                                     

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Неваленному Павлу Яковичу 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 Неваленного Павла Яковича, зареєстрованого 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства за межами с. Олешня, 

орієнтовною площею 0,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність гр. Неваленному 

Павлу Яковичу, який зареєстрований за адресою:(конфіденційна інформація), 

на земельну ділянку орієнтовною  площею 0,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення, за  

межами 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу громадянці Бондар Наталії Сергіївні 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 Бондар Наталії Сергіївни, 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 

за межами с. Олешня, на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл громадянці Бондар Наталії 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) орієнтовною площею 2,0000 га із 

земель запасу сільськогосподарського призначення 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 

              Дев’та сесія 

                                              ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на земельну ділянку (пай) громадянину Сулизі Ігорю 

Павловичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(01.01) на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області 

 Відповідно до статей 25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 13  Закону України 
«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 
земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянки Буряк Тамари 
Анатоліївни, що діє в інтересах Сулиги Ігоря Павловича за довіреністю від 
09.06.2020 реєстраційний № НМР 960874 про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), Чупахівська селищна рада 

ВИРІШИЛА:   

           1. Надати дозвіл громадянину Сулизі Ігорю Павловичу, на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку (пай) (сертифікат на право 
на земельну частку (пай) серія СМ № 0286183 виданого 02.03.2021) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва із земель колишнього ВАТ 
«Чупахівський бурякорадгосп» на території Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області. 

           2. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну 
ділянку (пай) громадянину Сулизі Ігорю Павловичу розробити відповідно до 
вимог статті 55 Закону України «Про землеустрій». 

 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянки  Галети Наталії Іванівни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за адресою: с. Нове, вул. Кощеєва на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33,59 

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

України, Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності», 

рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Галети Наталії Іванівни, зареєстрованої за 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 

0,2500 га, за адресою: с. Нове, вул. Кощеєва, на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити громадянці Галеті Наталії Іванівні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), в наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,2500 га, за адресою: с. Нове, вул. Кощеєва, в 

зв’язку з тим, що в наданому пакеті документів відсутні містобудівні 

умови та обмеження на земельну ділянку, що планується до відведення. 

2. Рекомендовано додати містобудівні умови та обмеження на земельну 

ділянку,що планується до відведення, та звернутися повторно з повним 

пакетом документів до селищної ради, а також додати детальний план 

забудови земельної  ділянки, на яку надані графічні матеріали. 

 

 

                Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина Боровенського Євгенія 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»,  

частини 7 статті 118,  частини  2 статті 123 Земельного кодексу України, 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Боровенського Євгенія 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 Боровенському Євгенію 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 земельних ділянок - кадастрові номера: 

5920382000:01:003:5085,5920382000:01:004:5036, 5920382000:01:003:5084, які 

розташовані на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, у зв’язку з тим, що дані земельні мають цільове призначення 

18.00 - Землі загального користування (землі будь-якої категорії, які 

використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, 

сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти 

загального користування, а також інші землі, якщо рішенням відповідного 

органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель 

загального користування) та виділені  і затверджені для створення громадських 

пасовищ які не передаються у приватну власність як землі для ведення 

особистого селянського господарства, тобто  місце  розташування  об’єкта не 

відповідає вимогам законів, прийнятих відповідно до цих нормативно-правових 

актів. Земельна  ділянка з кадастровим номером 5920382800:01:001:5732 

розташована за межами населеного пункту і на даний час Головним 



управлінням Держгеокадастру в Сумській області не передана у комунальну 

власність Чупахівської селищної ради. Земельна ділянка з кадастровим 

номером 5920355500:01:001:5298(цільове призначення згідно КВЦПЗ – 01.01), 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,передана в оренду 

та використовується згідно цільового призначення, згода  землекористувача  на 

передачу  земельної ділянки у власність  заявника, відсутня. 

 

                Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина Удовиченка Назара Валерійовича 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», 

частини 7 ст. 118 , частини  2 статті 123 Земельного кодексу України, рішення 

постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Удовиченка Назара Валерійовича, 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 Удовиченку Назару Валерійовичу, 

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: 5920382000:01:003:5085, яка розташовані на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, у 

зв’язку з тим, що  земельна ділянка  має цільове призначення 18.00 - 

Землі загального користування (землі будь-якої категорії, які 

використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські 

пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, 

бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші землі, 

якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого 

самоврядування їх віднесено до земель загального користування) та 

виділена  і затверджена для створення громадських пасовищ, які не 

передаються у приватну власність, як землі для ведення особистого 

селянського господарства, тобто  місце  розташування  об’єкта не 

відповідає вимогам законів, прийнятих відповідно до цих нормативно-



правових актів. Земельна ділянка з кадастровим номером 

5920355500:01:001:5518 надана в постійне користування ФГ «Барздова», 

земельна ділянка з кадастровим номером 5920355500:01:001:5298(цільове 

призначення згідно КВЦПЗ – 01.01), для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва,передана в оренду та 

використовується згідно цільового призначення, згода землекористувачів  

на передачу  земельної ділянки  у власність  заявнику, відсутня. Земельна 

ділянка з кадастровим номером 5920355500:01:001:5498 відповідно до 

рішення 31 сесії 7 скликання від 23.09.2020 « Про поділ земельних 

ділянок» знаходиться на поділі. 

 

                Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянки Боровенської Людмили Миколаївни 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», 

частини 7 статті 118, частини 2 ст. 123  Земельного кодексу України, рішення 

постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Боровенської Людмили Миколаївни, зареєстрованої за 

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

землеустрою щодо відведення:(конфіденційна інформація) земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га, 

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Відмовити громадянці Боровенській Людмилі Миколаївні, зареєстрованій 

за адресою:(конфіденційна інформація), в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності за 

рахунок земельних ділянок - кадастрові номера: 

5920382000:01:003:5085,5920382000:01:004:5036, 5920382000:01:003:5084  які 

розташовані на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, у зв’язку з тим, що дані земельні мають цільове призначення 

18.00 - Землі загального користування (землі будь-якої категорії, які 

використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, 

сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти 

загального користування, а також інші землі, якщо рішенням відповідного 

органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель 

загального користування) та виділені  і затверджені для створення громадських 

пасовищ які не передаються у приватну власність як землі для ведення 

особистого селянського господарства, тобто  місце  розташування  об’єкта не 

відповідає вимогам законів, прийнятих відповідно до цих нормативно-правових 

актів, земельна ділянка з кадастровим номером 5920355500:01:001:5298(цільове 



призначення згідно КВЦПЗ – 01.01), для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва,передана в оренду та використовується 

згідно цільового призначення, згода  землекористувача на передачу  земельної 

ділянки у власність заявниці, відсутня. Земельна ділянка з кадастровим 

номером 5920382800:01:001:5732 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянки Боровенської Олени Сергіївни 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», 

частини 7 статті 118,  частини 2 статті 123 Земельного кодексу України, 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Боровенської 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 площею 2,0000 га, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити громадянці Боровенській Олені Сергіївні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності за 

рахунок земельних ділянок - кадастрові номера: 

5920382000:01:003:5085,5920382000:01:004:5036, 5920382000:01:003:5084, які 

розташовані на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, у зв’язку з тим, що дані земельні мають цільове призначення 

18.00 - Землі загального користування (землі будь-якої категорії, які 

використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, 

сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти 

загального користування, а також інші землі, якщо рішенням відповідного 

органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель 

загального користування) та виділені  і затверджені для створення громадських 

пасовищ які не передаються у приватну власність як землі для ведення 

особистого селянського господарства, тобто  місце  розташування  об’єкта не 

відповідає вимогам законів, прийнятих відповідно до цих нормативно-правових 

актів. Земельна ділянка з кадастровим номером 5920355500:01:001:5298 



(цільове призначення згідно КВЦПЗ – 01.01), для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва,передана в оренду та використовується 

згідно цільового призначення, згода  землекористувачів  на передачу  земельної 

ділянки у власність заявниці, відсутня. Земельна ділянка з кадастровим 

номером 5920382800:01:001:5732 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянки Боровенської Ганни Вадимівни 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», частини 7 

статті 118 , частини  2 статті 123 Земельного кодексу України, рішення 

постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Боровенської Ганни Вадимівни, 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 Боровенській Ганні Вадимівні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності за 

рахунок земельних ділянок - кадастрові номера: 

5920382000:01:003:5085,5920382000:01:004:5036, 5920382000:01:003:5084, які 

розташовані на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, у зв’язку з тим, що дані земельні мають цільове призначення 

18.00 - Землі загального користування (землі будь-якої категорії, які 

використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, 

сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти 

загального користування, а також інші землі, якщо рішенням відповідного 

органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель 

загального користування) та виділені  і затверджені для створення громадських 

пасовищ які не передаються у приватну власність як землі для ведення 

особистого селянського господарства, тобто  місце  розташування  об’єкта не 

відповідає вимогам законів, прийнятих відповідно до цих нормативно-правових 

актів. Земельна ділянка з кадастровим номером 



5920355500:01:001:5298(цільове призначення згідно КВЦПЗ – 01.01), для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва,передана в оренду та 

використовується згідно цільового призначення, згода  землекористувача на 

передачу земельної ділянки у власність заявниці, відсутня.  Земельна ділянка з 

кадастровим номером 5920382800:01:001:5732 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина Боровенського Вадима 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», 

частини 7 статті 118, частини 2 статті 123   Земельного кодексу України, 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Боровенського Вадима 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 Боровенському Вадиму 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 земельних ділянок - кадастрові номера: 

5920382000:01:003:5085,5920382000:01:004:5036, 5920382000:01:003:5084, які 

розташовані на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, у зв’язку з тим, що дані земельні мають цільове призначення 

18.00 - Землі загального користування (землі будь-якої категорії, які 

використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, 

сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти 

загального користування, а також інші землі, якщо рішенням відповідного 

органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель 

загального користування) та виділені  і затверджені для створення громадських 

пасовищ, які не передаються у приватну власність, як землі для ведення 

особистого селянського господарства, тобто  місце  розташування  об’єкта не 



відповідає вимогам законів, прийнятих відповідно до цих нормативно-правових 

актів.  Земельна ділянка з кадастровим номером 5920355500:01:001:5298 

(цільове призначення згідно КВЦПЗ – 01.01), для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва,передана в оренду та використовується 

згідно цільового призначення, згода  землекористувача на передачу земельної 

ділянки у власність заявнику, відсутня. Земельна ділянка з кадастровим 

номером 5920382800:01:001:5732 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина Волкова Сергія Олексійовича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області 

 

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

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Волкова Сергія 

Олексійовича, 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 Волкову Сергію Олексійовичу, зареєстрованому 

за адресою:(конфіденційна інформація),в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності за 

рахунок земельної ділянки - кадастровий номер: 5920382000:01:003:5085, яка  

розташована на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, у зв’язку з тим, що дана земельна має цільове призначення 

18.00 - Землі загального користування (землі будь-якої категорії, які 

використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, 

сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти 

загального користування, а також інші землі, якщо рішенням відповідного 

органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель 

загального користування) та виділені  і затверджені для створення громадських 

пасовищ, які не передаються у приватну власність, як землі для ведення 

особистого селянського господарства, тобто  місце  розташування  об’єкта не 

відповідає вимогам законів, прийнятих відповідно до цих нормативно-правових 

актів. 

   Земельна ділянка з кадастровим номером 5920355500:01:001:5518 фактично 

перебуває в постійному користуванні відповідно до рішення 12-ї сесії 21 



скликання від 12.08.1992 року ФГ «Барздова» та виданий Державний акт на 

право постійного користування серії А №000665, згода землекористувача на 

передачу земельної ділянки заявнику, відсутня. Земельна ділянка з кадастровим 

номером 5920355500:01:001:5498 відповідно до рішення 31 сесії 7 скликання 

від 23.09.2020 « Про поділ земельних ділянок» знаходиться на поділі. 

 

 

                Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянки Волкової Любові Петрівни 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», 

частини 7 статті 118, частини 2 статті 123  Земельного кодексу України, 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Волкової Любові Петрівни, 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 Волковій Любові Петрівні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності за 

рахунок земельної ділянки - кадастровий номер: 5920382000:01:003:5085, яка 

розташована на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, у зв’язку з тим, що дана земельна має цільове призначення 

18.00 - Землі загального користування (землі будь-якої категорії, які 

використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, 

сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти 

загального користування, а також інші землі, якщо рішенням відповідного 

органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель 

загального користування) та виділена  і затверджені для створення громадських 

пасовищ, які не передаються у приватну власність, як землі для ведення 

особистого селянського господарства, тобто  місце  розташування  об’єкта не 

відповідає вимогам законів, прийнятих відповідно до цих нормативно-правових 

актів. Земельна ділянка з кадастровим номером 5920355500:01:001:5298 



(цільове призначення згідно КВЦПЗ – 01.01), для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, передана в оренду та використовується 

згідно цільового призначення, згода орендарів на передачу земельної ділянки 

Волковій Любові Петрівні відсутня. Земельна ділянка з кадастровим номером 

5920355500:01:001:5518 фактично перебуває в постійному користуванні 

відповідно до рішення 12-ї сесії 21 скликання від 12.08.1992 року ФГ 

«Барздова» та виданий Державний акт на право постійного користування серії 

А №000665,  земельна ділянка з кадастровим номером 5920355500:01:001:5498 

відповідно до рішення 31 сесії 7 скликання від 23.09.2020 « Про поділ 

земельних ділянок» знаходиться на поділі. 

 

 

                Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянки Боровенської Тетяни Олексіївни 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», статті 

34, частини 7, статті 118, частини 2, статті 123 Земельного кодексу України, 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Боровенської Тетяни Олексіївни, 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 Боровенській Тетяні Олексіївні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності за 

рахунок земельних ділянок - кадастрові номера: 5920382000:01:003:5085, 

5920382000:01:004:5036, 5920382000:01:003:5084, які розташовані на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, у зв’язку з 

тим, що дані земельні мають цільове призначення 18.00 - Землі загального 

користування (землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, 

вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, 

парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти загального користування, а 

також інші землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи 

місцевого самоврядування їх віднесено до земель загального користування) та 

виділені  і затверджені для створення громадських пасовищ які не передаються 

у приватну власність як землі для ведення особистого селянського 

господарства, тобто  місце  розташування  об’єкта не відповідає вимогам 

законів, прийнятих відповідно до цих нормативно-правових актів. Земельна 



ділянка з кадастровим номером 5920355500:01:001:5298 (цільове призначення 

згідно КВЦПЗ – 01.01), для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, передана в оренду та використовується згідно цільового 

призначення, згода орендарів на передачу земельної ділянки Боровенській 

Тетяні Олексіївні відсутня,  земельна ділянка з кадастровим номером 

5920355500:01:001:5518 фактично перебуває в постійному користуванні 

відповідно до рішення 12-ї сесії 21 скликання від 12.08.1992 року ФГ 

«Барздова» та виданий Державний акт на право постійного користування серії 

А №000665,  земельна ділянка з кадастровим номером 5920382800:01:001:5732 

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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина Боровенського Олександра Павловича 

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», частини 7 

статті 118, частини 2 статті 123 Земельного кодексу України, рішення постійної 

комісії з питань будівництва, житлово – комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Боровенського Олександра Павловича, 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 Боровенському Олександру Павловичу, 

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 земельних ділянок - кадастрові номера: 

5920382000:01:003:5085, 5920382000:01:004:5036, 5920382000:01:003:5084 які 

розташовані на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, у зв’язку з тим, що дані земельні мають цільове призначення 

18.00 - Землі загального користування (землі будь-якої категорії, які 

використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, 

сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти 

загального користування, а також інші землі, якщо рішенням відповідного 

органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель 

загального користування) та виділені  і затверджені для створення громадських 

пасовищ які не передаються у приватну власність як землі для ведення 

особистого селянського господарства, тобто не відповідає вимогам законів, 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Земельна ділянка з 



кадастровим номером 5920355500:01:001:5298 (цільове призначення згідно 

КВЦПЗ – 01.01), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

передана в оренду та використовується згідно цільового призначення, згода 

орендарів на передачу земельної ділянки Боровенському Олександру 

Павловичу відсутня,  земельна ділянка з кадастровим номером 

5920355500:01:001:5518 фактично перебуває в постійному користуванні 

відповідно до рішення 12-ї сесії 21 скликання від 12.08.1992 року ФГ 

«Барздова» та виданий Державний акт на право постійного користування серії 

А №000665. 

 

                 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина Левченка Вадима Євгеновича 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», 

частини 7 статті 118, частини 2 статті  123 Земельного кодексу України, 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Левченка Вадима Євгеновича, 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 Левченку Вадиму Євгеновичу, 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 земельних ділянок - кадастрові номера: 5920382000:01:003:5085, 

5920382000:01:004:5036, які розташовані на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області, у зв’язку з тим, що дані земельні 

мають цільове призначення 18.00 - Землі загального користування (землі будь-

якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, 

громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, 

бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші землі, якщо 

рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування їх 

віднесено до земель загального користування) та виділені  і затверджені для 

створення громадських пасовищ які не передаються у приватну власність, як 

землі для ведення особистого селянського господарства, тобто не відповідає 

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

Земельна ділянка з кадастровим номером 5920355500:01:001:5298 (цільове 

призначення згідно КВЦПЗ – 01.01), для ведення товарного 



сільськогосподарського виробництва, передана в оренду та використовується 

згідно цільового призначення, згода орендарів на передачу земельної ділянки 

Левченку Вадиму Євгеновичу відсутня,  земельна ділянка з кадастровим 

номером 5920355500:01:001:5518 фактично перебуває в постійному 

користуванні відповідно до рішення 12-ї сесії 21 скликання від 12.08.1992 року 

ФГ «Барздова» та виданий Державний акт на право постійного користування 

серії А №000665,  земельна ділянка з кадастровим номером 

5920382800:01:001:5732 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянки Левченко Тетяни Вадимівни 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», 

частини 7 ст. 118, частини 2 статті  123 Земельного кодексу України, рішення 

постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Левченко Тетяни Вадимівни, 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 Левченко Тетяні Вадимівні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності за 

рахунок земельних ділянок - кадастрові номера: 5920382000:01:003:5085, 

5920382000:01:004:5036, які розташовані на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області, у зв’язку з тим, що дані земельні 

мають цільове призначення 18.00 - Землі загального користування (землі будь-

якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, 

громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, 

бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші землі, якщо 

рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування їх 

віднесено до земель загального користування) та виділені  і затверджені для 

створення громадських пасовищ, які не передаються у приватну власність, як 

землі для ведення особистого селянського господарства, тобто не відповідає 

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

Земельна ділянка з кадастровим номером 5920355500:01:001:5298 (цільове 

призначення згідно КВЦПЗ – 01.01), для ведення товарного 



сільськогосподарського виробництва, передана в оренду та використовується 

згідно цільового призначення, згода орендарів на передачу земельної ділянки 

Левченко Тетяні Вадимівні відсутня,  земельна ділянка з кадастровим номером 

5920355500:01:001:5518 фактично перебуває в постійному користуванні 

відповідно до рішення 12-ї сесії 21 скликання від 12.08.1992 року ФГ 

«Барздова» та виданий Державний акт на право постійного користування серії 

А №000665,  земельна ділянка з кадастровим номером 5920382800:01:001:5732 

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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянки  Михайліченко Світлани Вікторівни  про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області 

 

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

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

частини  7 статті  118, частини 2 статті  123 Земельного кодексу України, 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Михайліченко Світлани Вікторівни, 

зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства із земель запасу за межами 

с.Олешня  на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області  орієнтованою площею 2,0000 га,   селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити громадянці Михайліченко Світлані Вікторівні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація),в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу за межами с.Олешня  

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області орієнтованою площею  2,0000 га, в зв’язку з тим, що земельні 

ділянки, на які вказані графічні матеріали до пакету документів, вже 

сформовані і мають свою конфігурацію та площу.  

 

 

 

                Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

                                                                 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина Гоменюк Віктора Петровича  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області 

 

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

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Гоменюк Віктора 

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

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель 

запасу за межами с.Олешня  на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області  орієнтованою площею 2,0000 га,   

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити громадянину Гоменюк Віктору Петровичу, зареєстрованому за 

адресою:(конфіденційна інформація),в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу за межами с.Олешня  

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області орієнтованою площею  2,0000 га, в зв’язку з тим, що земельні 

ділянки, на які вказані графічні матеріали до пакету документів,    вже 

сформовані і мають свою конфігурацію та площу.  

 

 

 

                Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянки Гоменюк Тетяни  Вікторівни  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області 

 

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

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Гоменюк Тетяни 

Вікторівни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація),про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства із земель запасу за 

межами с.Олешня  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області  орієнтованою площею 2,0000 га,   селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити громадянці Гоменюк Тетяні Вікторівні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація),в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу за межами с.Олешня  

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області орієнтованою площею  2,0000 га, в зв’язку з тим, що земельні 

ділянки, на які вказані графічні матеріали до пакету документів, вже 

сформовані і мають свою конфігурацію та площу.  

 

 

 

                Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина Гуйви Ігоря  Івановича про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області 

 

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

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Гуйви Ігоря Івановича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства із земель запасу за 

межами с.Олешня  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області  орієнтованою площею 2,0000 га,   селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити громадянину Гуйві Ігорю Івановичу, 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 запасу за межами с.Олешня  

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області орієнтованою площею  2,0000 га, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянки  Гуйви Олени Євгенівни   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 Гуйви  Олени Євгенівни, 

зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства із земель запасу за межами 

с.Олешня  на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області  орієнтованою площею 1,8000 га,   селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити громадянці  Гуйві Олені Євгенівні, зареєстрованій  за 

адресою:(конфіденційна інформація), в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу за межами с.Олешня  

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області орієнтованою площею  1,8000 га, в зв’язку з тим, що земельна ділянка  

розташована за межами населеного пункту була передана громадянам для 

ведення особистого селянського господарства  в постійне користування . 

 

 

                Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина Мустівого Миколи  Володимировича  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 Мустівого  Миколи 

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

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель 

запасу за межами с.Олешня  на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області  орієнтованою площею 2,0000 га,   

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити громадянину  Мустівому  Миколі  Володимировичу, 

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 запасу 

за межами с.Олешня  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області орієнтованою площею  2,0000 га, в зв’язку з тим, що 

земельна ділянка, розташована за межами населеного пункту була передана 

громадянам для ведення особистого селянського господарства  в постійне 

користування . 

 

 

                Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина Казьміна Леоніда  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 Казьміна Леоніда 

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

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель 

запасу за межами с.Олешня  на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області  орієнтованою площею 2,0000 га,   

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити громадянину  Казьміну  Леоніду 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 запасу 

за межами с.Олешня  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області орієнтованою площею  2,0000 га, в зв’язку з тим, що 

земельна ділянка,  розташована за межами населеного пункту була передана 

громадянам для ведення товарного сільськогосподарського  виробництва 

бувшого  САТЗТ «Олешнянське». 

 

 

                Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина Невдачина 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», 

частини  7 ст. 118  Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з 

питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Невдачина 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 із земель запасу за межами с.Олешня  на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  

орієнтованою площею 2,0000 га,   селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити громадянину  Невдачину  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 із земель запасу 

за межами с.Олешня  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області орієнтованою площею  2,0000 га, в зв’язку з тим, що 

земельна ділянка  з цільовим призначенням 09.01. (для ведення лісового 

господарства і пов’язаних з ним послуг), категорія земель - землі 

лісогосподарського призначення, кадастровий номер  земельної ділянки 

5920386300:01:001:6091 не передається у приватну власність для ведення 

особистого селянського господарства, тобто не відповідає вимогам законів, 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

 

 

                Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина Романенко  Івана 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», 

частини 7 статті 118 Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з 

питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Невдачина 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 із земель запасу за межами с.Олешня  на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  

орієнтованою площею 1,5000 га,   селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити громадянину  Романенко   Івану Вікторовичу, зареєстрованому  

за адресою:(конфіденційна інформація), в наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства із земель запасу за межами 

с.Олешня  на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області орієнтованою площею  1,5000 га, в зв’язку з тим, що 

земельна ділянка  з цільовим призначенням 09.01.(для ведення лісового 

господарства і пов’язаних з ним послуг), категорія земель - землі 

лісогосподарського призначення, має  кадастровий номер земельної ділянки 

5920386300:01:001:6091 не передається у приватну власність для ведення 

особистого селянського господарства, тобто не відповідає вимогам законів, 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

 

   Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина Сопітько Костянтина Володимировича 

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 Сопітько Костянтина 

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

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель 

запасу за межами с.Олешня  на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області  орієнтованою площею 2,0000 га,   

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити громадянину  Сопітько   Костянтину Володимировичу, 

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 запасу 

за межами с.Олешня  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області орієнтованою площею  2,0000 га, в зв’язку з тим, що 

земельна ділянка  розташована за межами населеного пункту, триває процес 

передачі з державної  в комунальну власність, тобто   вказана   земельна 

ділянка  не є комунальною власністю. 

 

 

                Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина Гоменюка Владислава 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 Гоменюка Владислава 

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

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель 

запасу за межами с.Олешня  на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області  орієнтованою площею 2,0000 га,   

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити громадянину Гоменюку Владиславу Вікторовичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація),в наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 

за межами с.Олешня  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області орієнтованою площею  2,0000 га, 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 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина Орєхова Леоніда Павловича  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 Орєхова Леоніда 

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

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель 

запасу за межами с.Олешня  на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області  орієнтованою площею 2,0000 га,   

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити громадянину Орєхову Леоніду Павловичу, 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 запасу за межами с.Олешня  

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області орієнтованою площею  2,0000 га, в зв’язку з тим, що земельна 

ділянка, на яку вказані графічні матеріали до пакету документів, знаходиться 

на поділі.  

 

 

 

                Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянки Орєхової Марії Іванівни  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 Орєхової Марії Іванівни, 

зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства із земель запасу за межами 

с.Олешня  на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області  орієнтованою площею 2,0000 га,   селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити громадянці Орєховій Марії Іванівні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу за межами с.Олешня  

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області орієнтованою площею  2,0000 га, в зв’язку з тим, що земельна 

ділянка, на яку вказані графічні матеріали до пакету документів, знаходиться 

на поділі.  

 

 

 

                Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина Орєхова Сергія Павловича  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 Орєхова Сергія 

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

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель 

запасу за межами с.Олешня  на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області  орієнтованою площею 2,0000 га,   

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити громадянину Орєхову Сергію Павловичу, 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 запасу за межами с.Олешня  

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області орієнтованою площею  2,0000 га, в зв’язку з тим, що земельна 

ділянка, на яку вказані графічні матеріали до пакету документів, знаходиться 

на поділі.  

 

 

 

                Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          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 із земель 

запасу за межами с.Олешня  на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області  орієнтованою 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 запасу за межами 

с.Олешня  на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області орієнтованою площею  2,0000 га, в зв’язку з тим, що 

земельна ділянка, на яку вказані графічні матеріали до пакету документів, 

кадастровий номер 5920386300:01:003:0064 запланована для передачі в 

оренду шляхом проведення аукціону.  

 

 

 

                Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          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, про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення:(конфіденційна інформація), земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель 

запасу за межами с.Олешня  на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області  орієнтованою 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 із земель запасу за межами с.Олешня  

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області орієнтованою площею  2,0000 га, в зв’язку з тим, що земельна 

ділянка, на яку вказані графічні матеріали до пакету документів, кадастровий 

номер 5920386300:01:003:0064 запланована для передачі в оренду шляхом 

проведення аукціону.  

 

 

 

                Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянки Бібко Аліни Олександрівни  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 Бібко Аліни 

Олександрівни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель 

запасу за межами с.Олешня  на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області  орієнтованою площею 2,0000 га,   

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити громадянці Бібко Аліні Олександрівні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація),в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу за межами с.Олешня  

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області орієнтованою площею  2,0000 га, в зв’язку з тим, що земельна 

ділянка, на яку вказані графічні матеріали до пакету документів, кадастровий 

номер 5920386300:01:003:0062 запланована для передачі в оренду шляхом 

проведення аукціону.  

 

 

                Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина Пасльон Костянтина Володимировича  

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 Пасльона Костянтина 

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

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель 

запасу за межами с.Олешня  на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області  орієнтованою площею 2,0000 га,   

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити громадянину Пасльону Костянтину Володимировичу, 

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 запасу 

за межами населених пунктів  на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області орієнтованою площею  2,0000 га, в 

зв’язку з тим, що земельна ділянка, на яку вказані графічні матеріали до 

пакету документів, кадастровий номер 5920355500:01:002:0153 рішенням 7 

сесії 8 скликання від 27.04.2021 відведена для створення громадських 

пасовищ.  

 

 

 

                Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Дев’ята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

13.07.2021                                                                                         смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви селянського (фермерського) господарства «Бузовик»  

про надання дозволу на розробку проекту землеустрою для оформлення 

права постійного користування земельними ділянками 

 

   Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про 

землеустрій», Закону України « Про фермерське господарство», Закону 

України « Про оренду державного та комунального майна», пункту 34 частини 

1 статті 26, статей 34, 59 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні» та рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово - 

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

відносин, розглянувши заяву селянського (фермерського) господарства                                         

« Бузовик», зареєстрованого за адресою: вул.Петровська б.1/1 с. Черемухівка 

Лебединського району Сумської області про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою для оформлення права постійного користування 

земельними ділянками, розташованих на території  Чупахівської селищної 

ради, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити селянському ( фермерському) господарству « Бузовик», в наданні 

дозволу на розроблення проекту землеустрою для оформлення права 

постійного користування земельними ділянками, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради в зв’язку з тим, що відповідно до статті 92 

Земельного Кодексу України права постійного користування земельною 

ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають: 

      а) підприємства, установи та організації, що належать до державної та 

комунальної власності; 

      б) громадські організації осіб з інвалідністю України, їх підприємства 

(об'єднання), установи та організації; 

       в) релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у 

встановленому законом порядку, виключно для будівництва і обслуговування 

культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності; 



      г) публічне акціонерне товариство залізничного транспорту загального 

користування; 

      ґ) заклади освіти незалежно від форми власності; 

         д) співвласники багатоквартирного будинку для обслуговування такого 

будинку та забезпечення задоволення житлових, соціальних і побутових потреб 

власників (співвласників) та наймачів (орендарів) квартир та нежитлових 

приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку; 

       е) оператор газотранспортної системи та оператор системи передачі. 

  Селянське ( фермерське) господарство « Бузовик» не відноситься до жодної з 

вказаних законодавством категорій, що унеможливлює надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою для оформлення права постійного 

користування. 

 

 

 

Селищний голова                                    Олександр КУЖЕЛЬ 
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