
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Десята сесія

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

20.08.2021                                                                                           смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення 
п’ятої сесії восьмого скликання 
Чупахівської селищної ради 
від 28.12.2020 року «Про бюджет 
Чупахівської селищної територіальної 
громади на 2021 рік»

Відповідно  до  статті  22,  частини  8  статті  78,  статті  89,  статті  91
Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Клопотання відділу освіти молоді
та  спорту,  Чупахівської  селищної  ради,  Комунального  підприємства
«Добробут» Чупахівської селищної ради, 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 0117130  «Здійснення  заходів  із  землеустрою» з  КЕКВ

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на видатки спеціального фонду
КПКВКМБ  0117130  «Здійснення  заходів  із  землеустрою»  КЕКВ  2281
«Дослідження і  розробки,  окремі заходи розвитку по реалізації  державних
(регіональних) програм» в сумі 16 967,38 грн. 

З  КПКВКМБ  0110150  «Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі
20 000,00 грн.

З  КПКВКМБ  0116014  «Забезпечення  збору  та  вивезення  сміття  і
відходів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» кошти
в  сумі  28 900,00  грн.  направити  на  видатки  КПКВКМБ  0611160
«Забезпечення  діяльності  центрів  професійного  розвитку  педагогічних
працівників»  КЕКВ  2111  «Заробітна  плата»  21 220  ,00  грн.,  КЕКВ  2120



«Нарахування  на  оплату  праці»  4 680,00  грн.,  КЕКВ  2210  «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 3 000, 00 грн.

Відділу  освіти,  молоді  та  спорті  відкрити  мережу  по  КПКВКМБ
0611160  «Забезпечення  діяльності  центрів  професійного  розвитку
педагогічних працівників».

З КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти»  КЕКВ  2111  «Заробітна  плата»  в  сумі  9 600,00  грн.,  направити  на
видатки КПКВКМБ 06111021 «Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар» в сумі 9 600,00 грн.

З  КПКВКМБ  0116020  «Забезпечення  функціонування  підприємств,
установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-
комунальні  послуги»  КЕКВ  2610  «Субсидії  та  поточні  трансферти
підприємствам  (установам,  організаціям)»  11 000,00  грн.  на  КПКВКМБ
0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2610 «Субсидії
та  поточні  трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям)»  в  сумі
11 000,00 грн.

Виконавчому комітету Чупахівської селищної ради  внести відповідні
зміни до програми «Розвиток лісового господарства Чупахівської селищної
ради  на  2021-2023  роки»  та  «Програми  з  благоустрою  населених  пунктів
Чупахівської селищної ради на весняно-літній період 2021 року».

2.  Збільшити обсяг  доходів  спеціального  фонду селищного  бюджету
на 2021 рік  за  кодом  класифікації  доходів  бюджету 33010100 «Кошти  від
продажу  земельних  ділянок  несільськогосподарського  призначення,  що
перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок,
які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» в сумі 42 225,00
гривень.

Збільшити обсяг бюджетних призначень у частині видатків споживання
головному розпоряднику коштів спеціального фонду – відділу освіти, молоді
та  спорту  Чупахівської  селищної  ради  за  кодом  програмної  класифікації
видатків  та  кредитування  місцевих  бюджетів  по  КПКВКМБ  0611181
«Співфінансування  заходів,  що  реалізуються  за  рахунок  субвенції  з
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної
та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа» КЕКВ 3110
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі
8  555,00  грн..  на  придбання  комп'ютерного  обладнання  для  початкових
класів., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» кошти в
сумі  3  027,00  грн.  на  придбання  сучасних  меблів  для  початкових  класів.,
кошти  в  сумі  2  643  ,00  грн.  на  засоби  навчання  та  обладнання  (крім
комп'ютерного) для учнів початкових класів., по КПКВКМБ 3719770 «Інші
субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам
державного  управління  інших  рівнів»  в  сумі 28 000   грн.  для  передачі
обласному  бюджету  Сумської  області  на  співфінансування  придбання
ноутбуків для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти
та  їх  філій  для організації  дистанційного  навчання,  інших форм здобуття



загальної  середньої  освіти  з  використанням  технологій  дистанційного
навчання.

Відділу освіти,  молоді  та  спорту Чупахівської  селищної  ради внести
відповідні  зміни  до  програми  «Освіта  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області в 2019-2022 роках. 

Виконавчому комітету Чупахівської селищної ради внести відповідні
зміни  до  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  Чупахівської
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 роки.

2. Затвердити рішення виконавчого комітету, прийняті в міжсесійний
період: №70 від 15.07.2021 року «Про внесення змін до рішення п’ятої сесії
восьмого скликання Чупахівської селищної ради від 28.12.2020 року «Про
бюджет Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік».,№59 від
23.07.2021  року  «Про  затвердження  звіту  про  виконання  бюджету
Чупахівської селищної територіальної громади за І півріччя 2021 року».

3.  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
Десята сесія

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

20.08.2021                                                                                           смт Чупахівка

Про прийняття субвенції з місцевого бюджету 
на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа»
 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  сьомої  сесії  восьмого
скликання Сумської обласної ради від 23.07.2021 року «Про внесення змін до
рішення  Сумської  обласної  ради  від  18.12.2020  «Про  обласний  бюджет
Сумської області на 2021 рік», селищна рада ВИРІШИЛА: 

1.  Прийняти  до  загального  фонду  бюджету  Чупахівської  селищної
територіальної громади з обласного бюджету субвенцію з місцевого бюджету
на  забезпечення  якісної,  сучасної  та  доступної  загальної  середньої  освіти
«Нова  українська  школа»  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного
бюджету в сумі 169 567,00 грн.

2.  Направити на видатки по КПКВКМБ 0611182 «Виконання заходів,
спрямованих  на  забезпечення  якісної,  сучасної  та  доступної  загальної
середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного
бюджету  місцевим  бюджетам»  КЕКВ  2210  «Предмети,  матеріали,
обладнання  та  інвентар»  в  сумі  51 025,00  грн.,  з  них:  засоби  навчання  та
обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів сумі 23 784,00
грн., на  придбання сучасних меблів для початкових класів в сумі 27 241,00
грн.,  та  КЕКВ  3110  «Придбання  обладнання  і  предметів  довгострокового
користування» в  сумі  76 994,00  грн.  з  них  на  придбання  комп'ютерного
обладнання для початкових класів в сумі 76 994,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» 38 560,00 грн.,з них: на підвищення кваліфікації
вчителів,  які  забезпечують  здобуття  учнями  5-11  (12)  класів  загальної
середньої  освіти  нових  методик  згідно  з  концепцією  «Нова  українська
школа» в сумі 32 990,00 грн., на проведення супервізії (видатки споживання)
5 570,00 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 2 988,00 грн., на
здійснення  (у  разі  потреби)  витрат  на  відрядження  для  підвищення
кваліфікації  учителів,  асистентів  вчителів  початкової  школи,  директорів



закладів  загальної  середньої  освіти,  заступників  директорів  з  навчально-
виховної (навчальної, виховної) роботи 

3.  Відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської  селищної  ради
відкрити мережу по  КПКВКМБ 0611182 «Виконання заходів,  спрямованих
на  забезпечення  якісної,  сучасної  та  доступної  загальної  середньої  освіти
«Нова  українська  школа»  за  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету
місцевим бюджетам».

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
Десята сесі

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

20.08.2021                                                                                           смт Чупахівка

Про прийняття субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій

Відповідно до статті  22,  статті  89,  статті  97,  статті  108 Бюджетного
кодексу  України,  пункту  23  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», повідомлення Державної казначейської служби
№38  від  29.07.2021р.  про  зміни  до  річного  та  помісячного  розпису
асигнувань  державного  бюджету  на  2021  рік,  розпорядження  Кабінету
Міністрів  України від  21.07.2021року №822-р «Деякі  питання  розподілу у
2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих  територій»,,
селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти  до  спеціального  фонду  бюджету  Чупахівської
селищної територіальної громади субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку
окремих територій в сумі 2 000 000,00 грн.

Направити  на  видатки  спеціального  фонду  КПКВКМБ  0617363
«Виконання  інвестиційних  проектів  в  рамках  здійснення  заходів  щодо
соціально-економічного  розвитку  окремих  територій» КЕКВ  3142
«Реконструкція  та  реставрація  інших  об`єктів»  2  000  000,  00  грн.,  для
реконструкції  другого  корпусу  будівлі  Чупахівської  ЗОШ  І—ІІІ  ступенів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області (Сумська
обл., Охтирський р-н, смт Чупахівка, пров. Шкільний, 2.,

2. Прийняти до загального фонду бюджету Чупахівської селищної
територіальної  громади  субвенцію  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку
окремих територій в сумі 1 500 000,00 гривень.

3.  Передати  кошти  до  спеціального  фонду  бюджету  селищної
територіальної  громади  та  направити  на  видатки  по  КПКВКМБ  0117363
«Виконання  інвестиційних  проектів  в  рамках  здійснення  заходів  щодо
соціально-економічного  розвитку  окремих  територій»  на  КЕКВ  3132
«Капітальний  ремонт  інших  об`єктів»  кошти  в  сумі  700 000,00  грн.,
капітальний  ремонт  приміщення  Чупахівської  амбулаторії  загальної



практики  сімейної  медицини  Комунального  некомерційного  підприємства
“Центр первинної медико-санітарної допомоги Чупахівської селищної ради”
(Сумська область,  смт Чупахівка  Охтирського району,  вул. Воздвиженська
53).,  КЕКВ  2210«Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар»  в  сумі
800 000,00  грн.  придбання  медичного  обладнання  для  Чупахівської
амбулаторії  загальної  практики  сімейної  медицини  комунального
некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги
Чупахівської селищної ради” (Сумська область, смт Чупахівка Охтирського
району, вул. Воздвиженська, 53). 

3. Відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської  селищної  ради
відкрити мережу по КПКВКМБ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів
в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій».

Чупахівській селищній раді  відкрити мережу по  КПКВКМБ 0117363
«Виконання  інвестиційних  проектів  в  рамках  здійснення  заходів  щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій».

4. 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

Десята сесія
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

20.08.2021                                                                                           смт Чупахівка

Про прогноз бюджету 
Чупахівської селищної територіальної
громади на 2022-2024 роки

Відповідно  до  пункту  1  статті  28  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», статті 751 Бюджетного кодексу України, селищна
рада ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  прогноз  бюджету  Чупахівської  селищної  територіальної
громади на 2022-2024. 
  2.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну комісію з
планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного  розвитку  та
інвестицій.

Селищний  голова                                Олександр   КУЖЕЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням десятої сесії восьмого 

скликання від 20.08.2021 року 



«Про прогноз бюджету 
Чупахівської селищної територіальної

громади на 2022-2024 роки»

Прогноз
Чупахівської селищної територіальної громади

____________________________________________________________
(найменування бюджету адміністративно-територіальної одиниці)

на 2022-2024 роки
(середньостроковий бюджетний період)

(____1852800000___)
(код бюджету)

І. Загальна частина
Прогноз  бюджету  Чупахівської  селищної  територіальної  громади  на

2022-2024  роки  (далі  –  Прогноз)  розроблено  відповідно  до  статті  75¹
Бюджетного кодексу України, діючого Податкового та Бюджетного кодексів
України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та
міжбюджетних відносин. 

Показники  Прогнозу  сформовано  на  підставі  положень  Бюджетної
декларації  на  2022-2024  роки,  основних  прогнозних  макропоказників
економічного  і  соціального  розвитку  України,  схваленої  постановою
Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548, а також на основі
комплексного  аналізу  економічної  ситуації,  стану  фінансового  потенціалу,
оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і  соціальної сфери селищної
територіальної  громади.  Прогноз  враховує  положення  Програми
економічного  і  соціального  розвитку  Чупахівської  СТГ  на  2021  рік  та
основних  напрямів  розвитку  на  2022  і  2023  роки,  затвердженої  рішенням
Чупахівської селищної ради від 28 грудня 2020 року і  місцевих галузевих
програм на відповідний період, затверджених селищною радою. 

Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету
селищної територіальної громади на середньостроковий період і основою для
складання проєкту бюджету на 2022 рік. 

Мета Прогнозу  полягає  у формуванні  послідовної  та  передбачуваної
бюджетної політики на рівні громади шляхом створення дієвого механізму
управління бюджетним процесом,  встановлення зв’язку між стратегічними
цілями та можливостями бюджету в середньостроковій перспективі.

 Для  досягнення  мети  Прогнозу  планується  забезпечити  виконання
наступних завдань:   

      підвищення рівня доступності та якості публічних послуг;      
      забезпечення комфортності проживання мешканців громади; 
      прогнозування обсягів видатків, пов’язаних із продовженням вже

існуючих бюджетних програм, та визначення наявності фінансового ресурсу
для планування нових бюджетних програм; 



     забезпечення  фінансування  інвестиційних  проєктів,  що  мають
термін реалізації більше одного року; 

      підвищення результативності та ефективності видатків бюджету; 
      підвищення прозорості бюджетного процесу;
      посилення бюджетної дисципліни та контролю за використанням

бюджетних коштів; 
      підвищення рівня відповідальності учасників бюджетного процесу.
      Прогноз  містить  цілі  державної  політики  у  відповідній  сфері

діяльності,  формування  та/або  реалізацію  якої  забезпечує  головний
розпорядник  коштів  бюджету  селищної  територіальної  громади,  та
показники їх досягнення на 2022 – 2024 роки у межах визначених граничних
показників видатків та надання кредитів. 

     Виконання прогнозних показників бюджету в середньостроковому
періоді дозволить: 

     реалізувати  цілі  державної  політики  та  місцевого  розвитку,
включаючи покращення якості  надання публічних послуг та комфортності
проживання жителів громади; 

     забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики;
     впровадити соціальні стандарти.
     Можливими ризиками невиконання прогнозних показників можуть

бути зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 5 %
і більше у порівнянні з показниками, врахованими у Прогнозі, невиконання
прогнозних показників доходів бюджету на 5 % і  вище, підвищення рівня
інфляції.  Заходами  з  мінімізації  впливу  фіскальних  ризиків  на  показники
бюджету  є  здійснення  заходів  з  енергозаощадження,  покращення
адміністрування  податків  і  зборів,  зниження  частки  тіньової  економіки,
залучення  грантів  (кредитів)  Міжнародних  фінансових  організацій,
підвищення інвестиційної привабливості громади.   

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального
розвитку

Стратегічно важливим для розвитку економіки, наповнення місцевого
бюджету,  забезпечення  зайнятості  населення  є  діяльність
сільськогосподарських  суб’єктів  господарювання  ,  якими  забезпечується
значний  обсяг  валової  доданої  вартості,  яка  створюється  на  території
Чупахівської  селищної  громади.  В  обліковому  колі  сільськогосподарських
суб’єктів  господарювання  налічується19.  Дані  підприємства  здійснюють
діяльність  з:  розведення  інших  тварин,  надання  в  оренду  й  експлуатацію
власного чи орендованого  нерухомого майна,  оптова торгівля  фруктами й
овочами, оптова торгівля молочними продуктами яйцями, харчовими оліями
та  жирами,  оптова  торгівля  зерном,  необробленим   тютюном,  насінням  і
кормами  для  тварин,  оптова  торгівля  живими  тваринами,  виробництво
готових  кормів  для  тварин,  що  утримуються  на  фермах,  виробництво
продуктів  борошномельно-круп'яної  промисловості,  перероблення  молока,
виробництво  масла  та  сиру,  виробництво  олії  та  тваринних  жирів,



виробництво  м'яса,  допоміжна  діяльність  у  рослинництві,  вирощування
зернових культур (крім    рису), бобових культур і насіння олійних культур,
розведення  свійської  птиці,  розведення  свиней,  розведення  овець  і  кіз  ,
розведення коней та інших тварин родини конячих, розведення іншої великої
рогатої  худоби  та  буйволів  ,  розведення  великої  рогатої  молочних  порід,
вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників, вирощування
зерняткових  і  кісточкових  фруктів,  вирощування  винограду,  вирощування
інших  однорічних  дворічних  культур,  вирощування  овочів  і  баштанних
культур  коренеплодів  і  бульбоплодів,  змішане  сільське  господарство,
надання  в  оренду  й  експлуатацію  власного  чи  орендованого  нерухомого
майна, надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування.

В громаді працюють ПСП АФ «Піонер» (питома вага 30,27%), ПСП
«Ташань» (питома вага 10,71%), ПСП «Комишанське» (питома вага 2,35%)
ПСП АФ «Десна» (питома вага 15,43%), ТОВ «Жасмін» (питома вага 5%),
СФГ «Світлана»  (питома  вага  1,04%)  ,  СФГ «Відродження»  (питома  вага
1,53%) та СФГ «Ранок» (питома вага 0,089 %).

На  території  Чупахівської  селищної  територіальної  громади  окрім
аграрного  сектору  діють  заклади  торгівлі  та  побуту  які  займаються
переважно торгівлею продуктами харчування, промисловими, господарчими
товарами,  товарами  першої  необхідності,  побутовою  технікою,
автозапчастинами, надають перукарські послуги.

На  території  громади  діють  бюджетні  установи,  які  мали  вагомий
внесок  у  селищний  бюджет  у  2020  році:  Чупахівська  селищна  рада,
фінансовий відділ  Чупахівської  селищної  ради,  відділ  соціального  захисту
населення  Чупахівської  селищної  ради,  відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської  селищної  ради,  Чупахівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів,  КЗ Чупахівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)«Сонечко-
1»,  КНП  «Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чупахівської
селищної ради.

Прогноз  бюджету  на  2022-2024  роки  включає  прогнозні  показники
бюджету  громади за  основними видами доходів,  фінансування,  видатків  і
кредитування, а також прогнозні показники за бюджетними програмами, які
забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проєктів.
Зазначені  показники є  основою для складання  головними розпорядниками
бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування
4 показників проєкту бюджету міської територіальної громади на 2022 рік. 

Формування проєкту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з
урахуванням  змін  основних  прогнозних  показників  економічного  і
соціального розвитку міста, а також змін у нормативно-правовій базі. Обсяг
ресурсу  бюджету  Чупахівської  селищної  територіальної  громади  на  2022-
2024  роки  прогнозується  в  обсягах  40 022 200  грн.,  43 572 700  грн.,  та
47 086 750 грн., відповідно. 

Загальні  показники  надходжень  до  бюджету  та  граничні  показники
видатків  бюджету  та  надання  кредитів  з  бюджету  у  розрізі  років



середньострокового  періоду  наведені  у  додатку  1  до інших  положень  та
показників, що стосуються цього розділу.

ІІІ. Загальні показники бюджету

Прогноз дохідної частини бюджету громади розроблено відповідно до
норм  бюджетно-податкового  законодавства,  основних  прогнозних
макропоказників  економічного  і  соціального  розвитку  України  та  міста,
особливостей  податкової  політики,  передбачених  Бюджетною декларацією
на 2022-2024 роки, положень нормативно-правових актів селищної ради про
встановлення  місцевих  податків  і  зборів.  З  метою розширення податкової
бази та залучення додаткових надходжень до бюджету громади визначено
такі  пріоритетні  завдання:  сприяння  розвитку  бюджетоутворюючих
підприємств,  розширенню  діючих  виробничих  потужностей,  збільшенню
виробництва  продукції;  поліпшення  економічних,  правових  та
організаційних  умов  для  залучення  інвестиційних  ресурсів  та  задіяння
земельного  потенціалу  громади;  впровадження  заходів,  спрямованих  на
дерегуляцію  підприємницької  діяльності,  поліпшення  бізнес-клімату.  Для
виконання пріоритетних завдань передбачається здійснити наступні заходи:
створити щорічно до 3 тис. нових робочих місць, провести в установленому
порядку  перевірки  фінансово-господарської  діяльності  суб’єктів
господарювання  щодо  дотримання  норм  законодавства  в  частині  оплати
праці у розмірі не менше мінімальної заробітної плати. Очікуваний результат
–  підвищення  рівня  зайнятості  та  соціального  забезпечення  населення,
зростання  надходжень  податку  на  доходи  фізичних  осіб;  провести
інвентаризацію  земельних  ділянок,  перегляд  укладених  договорів  оренди
земельних ділянок на предмет відповідності розміру орендної плати нормам
Податкового  кодексу  України,  що  забезпечить  задіяння  земельного
потенціалу громади для залучення інвестицій, збільшення надходжень плати
за  землю;  організація  реєстрації  фізичних  осіб-підприємців  у  доступній
формі та у найкоротші терміни, що очікувано розширить сфери діяльності
малого  бізнесу,  збільшить  надходження  єдиного  податку;  проводити
моніторинг податкового боргу платників податків до бюджету та провести
претензійно-позовну  роботу  щодо  його  зменшення.Прогнозні  показники
доходів бюджету сформовані на основі існуючої податкової бази та реалізації
пріоритетних  завдань  із  розширення  її  потенціалу.  Показники  доходів
бюджету  громади  наведені  в  додатку  2  до  прогнозу  бюджету.  Вструктурі
доходів  найбільшу  частку  становитимуть  податкові  та  неподаткові
надходження – майже 80 %; міжбюджетні трансферти – більше 20 %. 

Основним джерелом формування дохідної частини бюджету громади,
як і в попередні періоди, залишатиметься податок на доходи фізичних осіб,
що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді
заробітної  плати,  та  податок  на  доходи  фізичних  осіб  з  грошового
забезпечення,  грошових  винагород,  одержаних  військовослужбовцями,  та
інших  виплат.  Прогноз  надходжень  з  податку  на  доходи  фізичних  осіб
розраховано  відповідно  до  єдиної  ставки  (18  %)  оподаткування  доходів



фізичних  осіб,  сталого  підвищення  мінімальної  заробітної  плати  та
прожиткового мінімуму, подальшого зростання середньомісячної заробітної
плати  найманих  працівників  шляхом  збільшення  продуктивності  праці,
легалізації  виплати  заробітної  плати.  Темпи  росту  податку  на  доходи
фізичних осіб прогнозуються у 2022 році на рівні 6,5%, у 2023 році – на 6,4%
та у 2024 році – на 6,2%. Єдиний податок – це другий бюджетоутворюючий
податок. Прогнозний обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки розраховано з
урахуванням  положень  Податкового  кодексу  України,  фактичних
надходжень,  кількості  платників,  за  ставками,  встановленими  рішенням
дев’ятої сесії восьмого скликання Чупахівської селищної ради від 13.07.2021
року.  Темпи росту єдиного податку прогнозуються у 2022 році на рівні 4,8%,
у 2023 році – на 6,1 % та у 2024 році – на 5,6 %. Розрахунок прогнозної суми
плати  за  землю  на  2022-2024  роки  проведено  за  підсумками  фактичних
надходжень за попередні роки, за ставками, визначеними рішеннями дев’ятої
сесії  восьмого  скликання  Чупахівської  селищної  ради  від  13.07.2021  року
щодо  земельного  податку,  з  урахуванням  перегляду  договорів  оренди
земельних ділянок в частині збільшення розміру орендної плати, поновлення
строку  дії  договорів  оренди,  прийняття  рішень  про  встановлення  факту
користування земельною ділянкою без оформлення правовстановлювальних
документів, погашення податкового боргу, а також застосування з 2024 року
індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та інших
земель  несільськогосподарського  призначення  відповідно  до  вимог
Податкового кодексу України. Темпи росту з плати за землю прогнозуються
у 2022 році на рівні 16,47 %, у 2023 році – на 4,7 %, у 2024 році – на 5,06 %.
Податок на  нерухоме майно,  відмінне від земельної  ділянкина 2022-20224
роки прогнозуються з урахуванням темпів зростання мінімальної заробітної
плати.  Прогнозні  надходження  акцизного  податку  на  2022-2024  роки
розраховані  виходячи  з  фактичних  надходжень,  розширення  бази
оподаткування. Темпи росту акцизного податку прогнозуються у 2022 році
на рівні 0,7 %, у 2023 році – на 7,4 % та у 2024 році – на 5 %. 

ІV. Показники доходів бюджету

Прогноз дохідної частини бюджету громади розроблено відповідно до
норм  бюджетно-податкового  законодавства,  основних  прогнозних
макропоказників  економічного  і  соціального  розвитку  України  та  міста,
особливостей  податкової  політики,  передбачених  Бюджетною декларацією
на 2022-2024 роки, положень нормативно-правових актів селищної ради про
встановлення місцевих податків і зборів. 

З  метою  розширення  податкової  бази  та  залучення  додаткових
надходжень  до  бюджету  громади  визначено  такі  пріоритетні  завдання:
сприяння розвитку бюджетоутворюючих підприємств,  розширенню діючих
виробничих потужностей;  

поліпшення  економічних,  правових  та  організаційних  умов  для
залучення  інвестиційних  ресурсів  та  задіяння  земельного  потенціалу
громади;



 впровадження заходів, спрямованих на дерегуляцію підприємницької
діяльності, поліпшення бізнес-клімату. 

Для  виконання  пріоритетних  завдань  передбачається  здійснити
наступні  заходи:  створення   щорічно  нових  робочих  місць,  провести  в
установленому  порядку  перевірки  фінансово-господарської  діяльності
суб’єктів  господарювання щодо дотримання норм законодавства  в  частині
оплати праці у розмірі не менше мінімальної заробітної плати. Очікуваний
результат  –  підвищення  рівня  зайнятості  та  соціального  забезпечення
населення, зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб; провести
інвентаризацію  земельних  ділянок,  перегляд  укладених  договорів  оренди
земельних ділянок на предмет відповідності розміру орендної плати нормам
Податкового  кодексу  України,  що  забезпечить  задіяння  земельного
потенціалу громади для залучення інвестицій, збільшення надходжень плати
за  землю;  організація  реєстрації  фізичних  осіб-підприємців  у  доступній
формі та у найкоротші терміни, що очікувано розширить сфери діяльності
малого  бізнесу,  збільшить  надходження  єдиного  податку;  проводити
моніторинг податкового боргу платників податків до бюджету та провести
претензійно-позовну роботу щодо його зменшення. 

Прогнозні показники доходів бюджету сформовані на основі існуючої
податкової  бази  та  реалізації  пріоритетних  завдань  із  розширення  її
потенціалу.  Показники доходів  бюджету громади наведені  в  додатку 2  до
прогнозу  бюджету.  Вструктурі  доходів  найбільшу  частку  становитимуть
податкові  та  неподаткові  надходження  –  майже  52,73  %;  міжбюджетні
трансферти  –47,27  %.  Основним  джерелом  формування  дохідної  частини
бюджету  громади,  як  і  в  попередні  періоди,  залишатиметься  податок  на
доходи  фізичних  осіб,  що  сплачується  податковими  агентами  із  доходів
платника податку у вигляді заробітної плати, та податок на доходи фізичних
осіб з грошового забезпечення, грошових винагородта інших виплат. Прогноз
надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до
єдиної  ставки  (18  %)  оподаткування  доходів  фізичних  осіб,  сталого
підвищення  мінімальної  заробітної  плати  та  прожиткового  мінімуму,
подальшого  зростання  середньомісячної  заробітної  плати  найманих
працівників  шляхом збільшення  продуктивності  праці,  легалізації  виплати
заробітної  плати.  Темпи  росту  податку  на  доходи  фізичних  осіб
прогнозуються у 2022 році на рівні 6,5%, у 2023 році – на 6,4% та у 2024 році
– на 6,2%. 

Єдиний  податок  –  це  другий  бюджетоутворюючий  податок.
Прогнозний  обсяг  єдиного  податку  на  2022-2024  роки  розраховано  з
урахуванням  положень  Податкового  кодексу  України,  фактичних
надходжень,  кількості  платників,  за  ставками,  встановленими  рішенням
дев»ятої  сесії  Чупахівської  селищної  ради від 13 липня 2021 року.  Темпи
росту єдиного податку прогнозуються у 2022 році на рівні 4,8 %, у 2023 році
– на 6,1 % та у 2024 році – на 5,6 %. Розрахунок прогнозної суми плати за
землю на 2022-2024 роки проведено за підсумками фактичних надходжень за
попередні роки, за ставками, визначеними рішеннями селищної ради, щодо
земельного  податку,  орендної  плати,  з  урахуванням  перегляду  договорів



оренди  земельних  ділянок  в  частині  збільшення  розміру  орендної  плати,
поновлення строку дії договорів оренди, прийняття рішень про встановлення
факту  користування  земельною  ділянкою  без  оформлення
правовстановлювальних документів, погашення податкового боргу, а також
застосування  з  2024  року  індексації  нормативної  грошової  оцінки  земель
населених пунктів  та  інших земель несільськогосподарського  призначення
відповідно до вимог Податкового кодексу України. Темпи росту з плати за
землю прогнозуються у 2022 році на рівні 16,47 %, у 2023 році – на 4,7 %, у
2024 році – на 5,06 %. 

Прогнозні  надходження  акцизного  податку  на  2022-2024  роки
розраховані  виходячи  з  фактичних  надходжень,  розширення  бази
оподаткування. Темпи росту акцизного податку прогнозуються у 2022 році
на рівні 0,7 %, у 2023 році – на 7,4 % та у 2024 році – на 5 %. Впровадження
послідовної та передбачуваної  податкової  політики на території  громади в
середньостроковому періоді дозволить забезпечити: середньорічний приріст
доходів бюджету на 4,7%; зростання бюджетоутворювальних податків.

VІ. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Основним завданням бюджетної політики на місцевому рівні на 2022-
2024  роки  залишатиметься   забезпечення  стабільності,
результативності,стійкості  та  збалансованості  бюджету  територіальної
громади, ефективневикористання бюджетних коштів в умовах обмеженості
бюджетних ресурсів.

Фінансування видатків бюджету  Чупахівської селищної територіальної
громади, цільових програм на період до 2024 року здійснюватиметься в
рамках жорсткої  економії  бюджетних коштів.  В цих умовах визначальним
стане:підвищення  ефективності  видатків,  що  відбуватиметься  на  основі
їхпріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

Пріоритетними завданнями розвитку галузей є:

                                          Державне управління
    -  забезпечення  створення  та  підтримки  сприятливого  життєвого

середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації,
захисту її прав, надання населенню місцевим самоврядуванням, утвореними
установами та організаціями високоякісних  і  доступних   адміністративних,
соціальних та інших послуг,  створення  належних  матеріальних, фінансових
та організаційних умов для забезпечення здійснення власних і делегованих
повноважень.

Освіта

-  забезпечення  належного  функціонування  загальноосвітніх  та
дошкільних

закладівта інших закладів освіти;
- забезпечення належного теплового режиму,зменшення показників
споживання енергоносіїв, в тому числі природного газу.



Охорона здоров’я

- підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення
можливостей щодо його доступності та якості;
- ефективне використання обмежених фінансових ресурсів.
                    Соціальний захист та соціальне забезпечення

- поліпшення надання соціальних послуг інвалідам та дітям-інвалідам;
- підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт;
-  всебічне  зміцнення  правових,  моральних  та  матеріальних  засад

сімейного
життя,  підвищення  рівня  економічної  активності  та  самостійності

сімей,
оптимізація їх соціального захисту, передусім тих, хто має дітей;
- оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки.

Культура і мистецтво

-  популяризація  народної  творчості  та  проведення  культурно-
мистецькихзаходів.

Фізична культура і спорт

-  підвищення  рівня  залучення  населення  до  занять  фізичною
культурою тамасовим спортом,  набуття навичок здорового способу життя,
зміцнення здоров’янації та попередження захворювань;

Житлово-комунальне господарство

- забезпечення утримання в належному стані сільких, селищних  доріг;
- утримання в належному стані території громади;
- збереження та утримання на належному рівні зелених зон громади ,

кладовищ;
- забезпечення функціонування системи вуличного освітлення.
Граничні  показники  видатків   Чупахівської  селищної  територіальної

громадита надання кредитів з бюджету головним розпорядникам бюджетних
коштівнаведено в додатку 6 до цього прогнозу.

Граничні  показники  видатків  бюджету  Чупахівської  селищної
територіальноїгромади за  Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитуваннябюджету наведено в додатку 7 до цього прогнозу.

VIІI. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами



Обсяги  міжбюджетних  трансфертів  з  інших  бюджетів  до  бюджету
Чупахівської  селищної  територіальної  громади на  2022-2024 роки (освітня
субвенція, базова дотація) та з бюджету територіальної громади до обласного
бюджету (інші субвенції) передбачаються на підставі Бюджетної декларації,
прийнятої  Верховною  Радою  України  15  липня  2021  року  (додаток  11).
Міжбюджетні  трансферти  мають  цільове  спрямування  і  використовуються
відповідно до порядків їх використання. 

Найбільшу  питому  вагу  у  обсязі  міжбюджетних  трансфертів  займає
освітня субвенція з державного бюджету. Темпи зростання обсягів освітньої
субвенції з державного бюджету становлять на 2022 рік до плану 2021 року –
109,1%, на 2023 рік до проєкту 2022 року – 109,5 %, на 2024 рік до проєкту
2023 року – 106,8 %. 

 З  бюджету  Чупахівської  селищної  територіальної  громади
передбачається  виділення  іншої  субвенції  до  обласного  бюджету  для
реалізації обласної програми здійснення компенсаційних виплат на пільговий
проїзд  окремих  категорій  громадян  автомобільним  транспортом  на
автобусних маршрутах загального користування  на 2022 рік в сумі 35,5 тис.
грн,  на 2023 рік – 37,0 тис. грн та 2024 рік – 39,0 тис. До бюджету Грунської
сільської  територіальної  громади  передбачається  передача  міжбюджетного
трансферту у вигляді  іншої  субвенції  для надання психолого-педагогічних
послуг для дітей з особливими освітніми потребами Чупахівської селищної
ради  у  комунальному  закладі  «Інклюзивно-ресурсний  центр»  Грунської
сільської ради на 2022 рік в сумі 41,8 тис. грн,  на 2023 рік – 46,2 тис. грн та
2024  рік  –  50,9  тис.,  на  утримання  Грунського  міжшкільного  навчально-
виробничого комбінату Грунської сільської ради на 2022 рік в сумі 388,1 тис.
грн,  на 2023 рік – 403,8тис. грн та 2024 рік – 414,1тис.       

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету
Прогноз  бюджету  Чупахівської  селищної  територіальної  громади  на

2022-2024 роки подається відповідно до вимог ст. 751 Бюджетного кодексу
України.  Метою  прогнозу  бюджету  Чупахівської  селищної  територіальної
громади на 2022-2024 роки є  створення механізму управління бюджетним
процесом,  встановлення  взаємозв’язку  між  стратегічними  цілями  та
можливостями  бюджету  у  середньостроковій  перспективі,  забезпечення
передбачуваності  та  послідовності  бюджетної політики громади.  Державна
бюджетна  політика  на  2022  –  2024  роки  щодо  місцевих  бюджетів  та
міжбюджетних  відносин  передбачає  розвиток  середньострокового
бюджетного планування на місцевому рівні, удосконалення міжбюджетного
регулювання,  зміцнення  фінансової  спроможності  місцевих  бюджетів,
підвищення  прозорості  та  результативності  використання  бюджетних
ресурсів, а також створення дворівневої системи міжбюджетних відносин. 

Начальник фінансового відділу 
Чупахівської селищної ради

___________
(підпис) Анна  КАСЬЯНЕНКО



                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської облаті

Восьме скликання
Десята  сесія

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ
20.08.2021                                                                                      смт   Чупахівка

Про виділення коштів на 
придбання шкільної та  
спортивної форми дітям-сиротам
та дітям, позбавленим батьківського
піклування

          Згідно  Постанови Кабінету Міністрів України   від.05.04.1994 року
№226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального та матеріального
забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та
змінами, внесеними згідно Постанов Кабінету Міністрів №433 від 16.06.1995,
№1381  від 30.08.2003, №868  від 06.09.2005, №1061  від 01.08.2006, №146
від 05.03.2008, №723  від 20.08.2008, селищна рада вирішила:
1. Виділити кошти   на придбання шкільної та спортивної форми учням шкіл,
які є дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, в
2021-2022 навчальному році  (додаток № 1-2).
2. Кошти на придбання шкільної та спортивної форми виділити з розрахунку
1200,00 грн на одного учня:

1) для Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області  – 8400,00 грн

2) для Олешнянського навчально-виховного комплексу:  загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  –  заклад  дошкільної  освіти   імені   Героя
Радянського  Союзу  Степана  Долгого  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області – 1200,00 грн.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури.

Селищний голова                                                           Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                Додаток 1



СПИСОК
учнів  Чупахівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської
селищної ради Охтирського  району Сумської області, які є дітьми-сиротами
та дітьми, позбавленими батьківського піклування

1. Бесараб Владислав Олександрович, 26.02.2014 р.н. – 2 клас

2. Москаленко Богдан Олександрович, 14.09.2012  р.н. – 3 клас

3. Колодяжний Володимир Володимирович, 04.08.2012 р.н. – 3 клас

4. Нечипоренко Данило Вадимович, 22.01.2010 р.н.  – 6 клас

5. Нечитайло Олександра Олександрівна, 11.12.2006 р.н. – 9  клас

6. Рязанова Тетяна Андріївна, 24.01.2008 р.н. – 8 клас

7. Федорченко Артем Станіславович, 21.12.2004  р.н.  – 10 клас

Секретар селищної ради                                      Микола МАСЛЮК

                                                                                                                  Додаток 2



СПИСОК
учнів  Олешнянського  навчально-виховного  комплексу:  загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти  імені  Героя Радянського
Союзу  Степана  Долгого  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської  області,  які  є  дітьми-сиротами  та  дітьми,  позбавленими
батьківського піклування

1. Орорей Христина Сергіївна, 19.08.2006 р.н.  – 8 клас 

Секретар селищної ради                                       Микола МАСЛЮК

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання

Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

20.08.2021                                                                                      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 десятої сесії восьмого

скликання Чупахівської селищної ради
20.08.2021 року

Список для призначення компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

№
з/п

Прізвище,  ім’я,  по
батькові

Період нарахувань Щомісячна
сума  виплат,
грн.

початок кінець

1 Лихман  Тетяна
Вікторівна

01.07.2021 06.06.2022 2189,00

2 Безугла  Лариса
Миколаївна

05.07.2021 04.07.2022 2189,00

3 Капишева  Валентина
Миколаївна

03.08.2021 02.08.2021 2189,00

Секретар селищної ради                                       Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
             Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про реєстрацію земельних ділянок в комунальну власність Чупахвської
селищної ради Охтирського району Сумської області 

       Керуючись   пунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 33 Закону України
« Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 151, 117,122
Земельного кодексу України, пунктом 24  Перехідних положень ЗК  України,
Законом України № 1423-ІХ від 28.04.2021 « Про внесення змін до деяких
законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення  системи  управління  та
дерегуляції  у сфері земельних відносин», Законом України «Про державну
реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме  майно  та  їх  обтяжень»,  рішенням
постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, з
метою врегулювання деяких земельних питань, селищна рада ВИРІШИЛА:  
 
       1.  Зареєструвати в  комунальну  власність  земельні  ділянки
сільськогосподарського  призначення  державної  власності  розташовані  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області:
           1)  кадастровий номер: 5920382800:01:001:5732 – площею 16,00 га;
           2)  кадастровий номер: 5920382800:02:001:5233 – площею 0,6916 га;
           3)  кадастровий номер: 5920382800:01:001:5595 – площею 0,1282 га;
           4)  кадастровий номер: 5920355500:01:001:5388 – площею 1,65 га;
           5)  кадастровий номер: 5920386300:01:001:6151 – площею 1,00 га;
           6)  кадастровий номер: 5920385400:01:001:5248 – площею 0,04 га.
      2. Чупахівській селищній раді здійснити відповідні дії, щодо реєстрації
права  власності  на  земельну  ділянку  відповідно  до  Закону  України  «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
       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
             Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про охорону спадкового майна
та управління спадщиною

Відповідно до статей 1283, 1285 Цивільного Кодексу України, частини
5 статті 4,  частини 6  статті 19 Закону України «Про оренду землі», пункт 1
частини 1 статті 37, статті 60   Закону  України «Про  нотаріат»,   статті 12
Земельного Кодексу України,  розглянувши клопотання ТОВ «Жасмін» про
тимчасове  використання  земель  непереоформлених  паїв,  розташованих  на
території  Чупахівської  селищної  ради  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва з метою необхідності вжиття заходів, в
зв’язку  з  відсутністю  спадкоємців  за  заповітом  і  за  законом, по  охороні
спадкового майна, збереження його до прийняття спадщини спадкоємцями
або  набрання  законної  сили  рішенням  суду  про  визнання  спадщини  від
умерлою,  вчинення  фактичних  і  юридичних  дій  для  підтримання  його  в
належному стані та враховуючи, що в складі спадщини є земельні ділянки
розташовані на території Чупахівської селищної ради, керуючись пунктом 34
частини першої статті 26, пункт 16  частини 4 статті 42 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Укласти  договір  на  управління  спадщиною  на  земельні  ділянки,
згідно списку, для товарного сільськогосподарського виробництва, на строк
до  моменту  державної  реєстрації  права  власності  спадкоємця  на  таку
земельну ділянку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання
спадщини  відумерлою,  земельні  ділянки  сільськогосподарського
призначення, розташованими на території Чупахівської селищної ради.

2.  Визначити  орендарем  земельних  ділянок  ТОВ  «  Жасмін»  (згідно
клопотання),  що  обробляє  земельні  масиви  на  яких  розташовані  ділянки
померлих та яке орендувало дані земельні ділянки за життя власників.

3. Визначити вартість плати за користування земельними ділянками у
розмірі 12 % від грошової оцінки одиниці площі по Сумській області.

4.  Доручити  селищному  голові  Олександру  Кужелю  забезпечити
виконання  даного  рішення,  укласти  договір  на  управління  спадщиною на
земельні ділянки (згідно списку).

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
             Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка
Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920386300:01:003:0062

       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»,
Розпорядження Кабінету  Міністрів  України від  12.06.2020 № 723-р «  Про
визначення  адміністративних  центрів  та  затвердження  територій
територіальних  громад  Сумської  області»,  розглянувши  технічну
документацію  щодо  поділу  земельної  ділянки  комунальної  власності,
селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.  Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  (кадастровий  номер
5920386300:01:003:0062).
         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу
земельної  ділянки  (кадастровий  номер  5920386300:01:003:0062),  яка
перебуває  в  комунальній  власності  Чупахівської  селищної  ради  із  земель
запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність
або  користування  громадянам  чи  юридичним особам)  (код  згідно  КВЦПЗ
16.00) за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області.
          3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які
сформувалися в результаті поділу, з кадастровими номерами:
5920386300:01:003:0218; 5920386300:01:003:0219; 5920386300:01:003:0220; 
5920386300:01:003:0221; 5920386300:01:003:0222; 5920386300:01:003:0223; 
5920386300:01:003:0224; 5920386300:01:003:0225; 5920386300:01:003:0226; 
5920386300:01:003:0227; 5920386300:01:003:0228; 5920386300:01:003:0229; 
5920386300:01:003:0230 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
             Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка
Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920386300:01:001:6130

       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»,
Розпорядження Кабінету  Міністрів  України від  12.06.2020 № 723-р «  Про
визначення  адміністративних  центрів  та  затвердження  територій
територіальних  громад  Сумської  області»,  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
5920386300:01:001:6130).
         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу
земельної  ділянки  (кадастровий  номер  5920386300:01:001:6130),  яка
перебуває  в  комунальній  власності  Чупахівської  селищної  ради  із  земель
запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність
або  користування  громадянам  чи  юридичним особам)  (код  згідно  КВЦПЗ
16.00) за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області.
          3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які
сформувалися в результаті поділу, з кадастровими номерами:
5920386300:01:001:6178;  5920386300:01:001:6179; 5920386300:01:001:6180
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
             Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка
Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920355500:01:001:5498

       Керуючись   пунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 33 Закону України
«  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статтями   12,  79-1,  122,  126
Земельного  кодексу  України,  Законом  України  «  Про  землеустрій»,
розглянувши  технічну  документацію  щодо  поділу  земельної  ділянки
комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.  Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  (  кадастровий  номер
5920355500:01:001:5498 ).
         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу
земельної  ділянки  (кадастровий  номер  5920355500:01:001:5498),  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:
5920355500:01:003:0303; 5920355500:01:003:0304; 5920355500:01:003:0305;
5920355500:01:003:0306; 5920355500:01:003:0307; 5920355500:01:003:0308;
5920355500:01:003:0309; 5920355500:01:003:0310; 5920355500:01:003:0311 
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
             Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка
Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920355500:01:003:0298

       Керуючись   пунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 33 Закону України
«  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статтями   12,  79-1,  122,  126
Земельного  кодексу  України,  Законом  України  «  Про  землеустрій»,
розглянувши  технічну  документацію  щодо  поділу  земельної  ділянки
комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.  Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  (  кадастровий  номер
5920355500:01:003:0298 ).
         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу
земельної  ділянки  (кадастровий  номер  5920355500:01:003:0298),  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:
5920355500:01:003:0321;  5920355500:01:003:0322 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

             Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про поділ земельних ділянок 
комунальної власності

     Керуючись   статтями 12, 79-1  Земельного кодексу України,  статтями 25,
56 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини 1  статті 26, статті
33  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 розташованих 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 10 сесії 8 скликання
                                                                                                     від 20.08.2021 « Про поділ 
                                                                                                     земельних  ділянок»

№ 
п/
п

Кадастровий номер 
Земельної ділянки

Загальна
 площа
земельної
ділянки

Цільове 
призначення
земельної 
ділянки
(код КВЦПЗ)

Кількість
земельних
ділянок, 
що утво-
рюється 

Площі 
земельних 
ділянок, що 
утворюються

1 5920385400:01:001:5685 5,3694 Землі запасу 
(16.00)

9 1 – 0,5000 га;
2 - 0,5000 га; 
3 - 0,5000 га;
4 - 0,5000 га;
5 – 0,5000 га;
6 - 0,5000 га;
7 - 0,5000 га;
8 – 1,1847 га;
9 – 0,6847 га.

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК



                                                                       
                                  ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання

             Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про поділ земельних ділянок 
комунальної власності

     Керуючись   статтями 12, 79-1  Земельного кодексу України,  статтями 25,
56 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини 1  статті 26, статті
33  Закону України  «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»  та  рішенням
постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин,  з
метою подальшого включення земельних ділянок в перелік для виставлення
на земельні торги окремими лотами, 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 10 сесії 8 скликання
                                                                                                     від 20.08.2021 « Про поділ 
                                                                                                     земельних  ділянок»

№ 
п/
п

Кадастровий номер 
Земельної ділянки

Загальна
 площа
земельної
ділянки

Цільове 
призначення
земельної 
ділянки
(код КВЦПЗ)

Кількість
земельних
ділянок, 
що утво-
рюється 

Площі 
земельних 
ділянок, що 
утворюються

1 5920386300:01:001:5671 28,1242 Землі запасу 
(16.00)

2 1 – 14,0621 га;
2 - 14,0621 га.

2 5920385400:01:001:5588 64,1550 Землі запасу 
(16.00)

4 1 – 16,0387 га;
2 – 16,0388 га;
3 – 16,0387 га;
4 – 16,0388 га.

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК



                                                             
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання

            Десята сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

       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  проект  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  в  оренду для  будівництва  та
обслуговування  будівель  торгівлі,  по  вул.  Охтирська,  33,  с.  П’яткине,
площею 0,0100 га, селищна рада  ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
для  будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі  (код  згідно  КВЦПЗ
03.07)  розташовану  за  адресою:  вул.  Охтирська,  33,   в  с.  П’яткине  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:07:001:0008.
     2. Надати  дозвіл  Чупахівській  селищній  раді  зареєструвати  право
комунальної  власності  на  земельну  ділянку  для  будівництва  та
обслуговування будівель торгівлі (код згідно КВЦПЗ 03.07), площею 0,0100
га, розташовану за адресою: вул. Охтирська, 33,  в с. П’яткине, Охтирського
району  Сумської  області  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського  району,  Сумської  області  кадастровий  номер
5920382000:07:001:0008.

3.  Чупахівській  селищній  раді  здійснити  відповідні  дії  щодо  державної
реєстрації  права  комунальної  власності  на  земельну  ділянку,
5920382000:07:001:0008  відповідно  до  Закону  України  «  Про  державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

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

            Селищний голова                             Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Івановій  Олені  Іванівні  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 Іванової  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 1,2700 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Івановій  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 5920385400:01:001:5817.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянці  Івановій  Олені  Іванівні,
зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку
площею – 1,2700 га   для ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому
числі  угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5817,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці  Івановій  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у  власність громадянці  Білковській Олені  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 Білковської  Олени
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 1,6322 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Білковській  Олені  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
5920385400:01:001:5829.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянці  Білковській  Олені
Володимирівні,  зареєстрованій   за   адресою: (  конфіденційна інформація),
земельну ділянку площею – 1,6322 га  для ведення особистого селянського
господарства  із  земель  комунальної  власності  сільськогосподарського
призначення  (  в  тому числі  угіддя  –  рілля),  кадастровий номер земельної
ділянки  5920385400:01:001:5829, розташовану за межами населених пунктів
на  території   Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області.
    3. Громадянці  Білковській  Олені  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Білковській  Маргириті  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 Білковської
Маргарити  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 0,5000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Білковській  Маргариті  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
5920385400:01:001:5843.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянці  Білковській  Маргариті
Сергіївні, 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  5920385400:01:001:5843, розташовану за межами населених пунктів
на  території   Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області.
    3. Громадянці  Білковській  Маргариті  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Порубай  Світлані  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 Порубай  Світлани
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 0,5900 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Порубай  Світлані  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
5920385400:01:001:5826.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянці  Порубай  Світлані
Володимирівні,  зареєстрованій   за   адресою: (  конфіденційна інформація),
земельну ділянку площею – 0,5900 га  для ведення особистого селянського
господарства  із  земель  комунальної  власності  сільськогосподарського
призначення  (  в  тому числі  угіддя  –  рілля),  кадастровий номер земельної
ділянки  5920385400:01:001:5826, розташовану за межами населених пунктів
на  території   Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області.
    3. Громадянці  Порубай  Світлані  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Іванову  Олександру  Миколайовичу
для ведення особистого селянського господарства

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186,
Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва,
житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва
та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Іванова Олександра
Миколайовича,  зареєстрованого  за  адресою:  (  конфіденційна  інформація),
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  (код  згідно
КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів, площею 0,6000 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Іванову  Олександру  Миколайовичу  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код згідно КВЦПЗ 01.03)  за  межами населених
пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської  області,  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5814.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянину  Іванову  Олександру
Миколайовичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація),
земельну ділянку площею – 0,6000 га  для ведення особистого селянського
господарства  із  земель  комунальної  власності  сільськогосподарського
призначення  (  в  тому числі  угіддя  –  рілля),  кадастровий номер земельної
ділянки  5920385400:01:001:5814, розташовану за межами населених пунктів
на  території   Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області.
    3. Громадянину  Іванову  Олександру  Миколайовичу  право  власності  на
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

        Селищний голова                        Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Хижняку  Олександру  Григоровичу
для ведення особистого селянського господарства

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186,
Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва,
житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва
та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Хижняка Олександра
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)  в  межах  с.  Оленинське,  площею  0,7245  га,селищна  рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Хижняку  Олександру  Григоровичу  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель запасу
сільськогосподарського  призначення,  розташованої  в  межах с.  Оленинське
Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області,
кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0150.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянину  Хижняку  Олександру
Григоровичу,  зареєстрованому  за   адресою:  (  конфіденційна інформація),
земельну ділянку площею – 0,7245 га  для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення ( в тому
числі  угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920355500:04:001:0150,  розташовану  в  межах  с.  Оленинське  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину  Хижняку  Олександру  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у  власність  громадянці  Гончар Тетяні  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 Гончар  Тетяни
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)  в  межах  с.  Оленинське,  площею  1,6000  га,селищна  рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Гончар  Тетяні  Василівні  у  приватну  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  із  земель
сільськогосподарського  призначення,  розташованої  в  межах с.  Оленинське
Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області,
кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0148.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянці  Гончар  Тетяні  Василівні,
зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку
площею – 1,6000 га   для ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля),
кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:04:001:0148, розташовану
в межах с. Оленинське на території  Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області.
    3. Громадянці  Гончар  Тетяні  Василівні  право  власності  на  земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

        Селищний голова                        Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка
Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  у  власність  громадянці  Чихладзе  Валентині  Василівні  для
будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)

       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 Чихладзе Валентини
Василівни,  зареєстрованої  за  адресою:  (  конфіденційна  інформація),  про
затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою: смт
Чупахівка,  вул.  Покровська,  96,  площею  0,1500  га,селищна  рада
ВИРІШИЛА:
    1. Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо
встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Чихладзе Валентині Василівні у власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і  споруд (присадибна ділянка)
(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою: смт Чупахівка,  вул. Покровська,  96
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки
5920355500:02:001:3084.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянці  Чихладзе  Валентині
Василівні,  зареєстрованій   за   адресою:  (  конфіденційна  інформація),
земельну  ділянку  площею  –0,1500  га   для  будівництва  і  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд ( в тому числі угіддя –
землі  житлової  та  громадської  забудови),  кадастровий  номер  земельної
ділянки  5920355500:02:001:3084,  розташовану  за  адресою:  смт  Чупахівка,
вул. Покровська, 96  на території  Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області.
    3. Громадянці Чихладзе Валентині 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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянці Хоменко Оксані 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 Хоменко  Оксани
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 0,5000 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Хоменко Оксані 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 5920385400:01:001:5858.
    2. Передати у приватну власність громадянці Хоменко Оксані Вікторівні,
зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку
площею – 0,5000 га   для ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля),
кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:01:001:5858, розташовану
за  межами  населених  пунктів  на  території   Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці  Хоменко  Оксані  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянці Зіненко Катерині 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 Зіненко  Катерини
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 0,5000 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Зіненко Катерині 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 5920385400:01:001:5844.
    2. Передати у приватну власність громадянці Зіненко Катерині Іванівні,
зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку
площею – 0,5000 га   для ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля),
кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:01:001:5844, розташовану
за  межами  населених  пунктів  на  території   Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці  Зіненко  Катерині  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянці Пасльон Таліні 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 Пасльон  Таліни
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 у
власність гр. Пасльон Таліні 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 5920385400:01:001:5848.
    2. Передати у приватну власність громадянці Пасльон Таліні Миколаївні,
зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку
площею – 0,5000 га   для ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля),
кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:01:001:5848, розташовану
за  межами  населених  пунктів  на  території   Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці  Пасльон  Таліні  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Пасльону  Ігорю  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 Пасльона Ігоря
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 0,5000 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Пасльону Ігорю 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 5920385400:01:001:5847.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянину  Пасльону  Ігорю
Івановичу,  зареєстрованому   за   адресою:  (  конфіденційна  інформація),
земельну ділянку площею – 0,5000 га  для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі
угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5847,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину Пасльону Ігорю 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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Потапенку  Богдану  Павловичу  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 Потапенка Богдана
Павловича,  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 0,5000 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Потапенку  Богдану  Павловичу  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
5920385400:01:001:5845.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянину  Потапенку  Богдану
Павловичу,  зареєстрованому   за   адресою:  (  конфіденційна  інформація),
земельну ділянку площею – 0,5000 га  для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі
угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5845,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину  Потапенку  Богдану  Павловичу  право  власності  на
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                        Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Теличко  Василь  Миколайович  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 Теличко  Василя
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 0,6000 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Теличко  Василю  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
5920385400:01:001:5803.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянину  Теличко  Василю
Миколайовичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація),
земельну ділянку площею – 0,6000 га  для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі
угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5803,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину  Теличко  Василю  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка
Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянину Потапенку 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 Потапенка 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 1,8300 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Потапенку  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
5920385400:01:001:5807.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянину  Потапенку  Миколі
Васильовичу,  зареєстрованому  за   адресою:  (  конфіденційна інформація),
земельну ділянку площею – 1,8300 га  для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі
угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5807,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину  Потапенку  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Олійник  Наталії  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 Олійник  Наталії
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 1,5200 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Олійник  Наталії  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
5920385400:01:001:5821.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянці  Олійник  Наталії
Володимирівні,  зареєстрованій   за   адресою: (  конфіденційна інформація),
земельну ділянку площею – 1,5200 га  для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі
угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5821,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці  Олійник  Наталії  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Бублик  Ірині  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 Бублик  Ірини
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 0,7000 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Бублик  Ірині  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 5920385400:01:001:5815.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянці  Бублик  Ірині  Василівні,
зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація),  земельну ділянку
площею – 0,7000 га   для ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля),
кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:01:001:5815, розташовану
за  межами  населених  пунктів  на  території   Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці  Бублик  Ірині  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянину Мартишку 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 Мартишка  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 0,7000 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Мартишку  Сергію  Миколайовичу  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код згідно КВЦПЗ 01.03)  за  межами населених
пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської  області,  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5808.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянину  Мартишку  Сергію
Миколайовичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація),
земельну ділянку площею – 0,7000 га  для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі
угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5808,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину  Мартишку  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Заікіній  Оксані  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  Оксани
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 0,5000 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Заікіній  Оксані  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 5920385400:01:001:5849.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянці  Заікіній  Оксані  Іванівні,
зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку
площею – 0,5000 га   для ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля),
кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:01:001:5849, розташовану
за  межами  населених  пунктів  на  території   Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці  Заікіній  Оксані  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянину Заікіну Олегу 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 Заікіна  Олега
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 0,5000 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр.  Заікіну Олегу 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 5920385400:01:001:5850.
    2. Передати у приватну власність громадянину Заікіну Олегу Івановичу,
зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку
площею – 0,5000 га   для ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля),
кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:01:001:5850, розташовану
за  межами  населених  пунктів  на  території   Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину  Заікіну  Олегу  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Кабан  Анжелі  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 Кабан  Анжели
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 0,4999 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Кабан  Анжелі  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 5920385400:01:001:5851.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянці  Кабан  Анжелі  Іванівні,
зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку
площею – 0,4999 га   для ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля),
кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:01:001:5851, розташовану
за  межами  населених  пунктів  на  території   Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці Кабан Анжелі 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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Кабану  Леоніду  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 Кабана  Леоніда
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 0,5000 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Кабану  Леоніду  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
5920385400:01:001:5852.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянину  Кабану  Леоніду
Сергійовичу,  зареєстрованому   за   адресою:  (  конфіденційна  інформація),
земельну ділянку площею – 0,5000 га  для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі
угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5852,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину Кабану Леоніду 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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Хоменко  Ніні  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 Хоменко  Ніни
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 0,3600 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Хоменко Ніні  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 5920385400:01:001:5801.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянці  Хоменко  Ніні  Василівні,
зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку
площею – 0,3600 га   для ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля),
кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:01:001:5801, розташовану
за  межами  населених  пунктів  на  території   Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці  Хоменко  Ніні  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Луцик  Олені  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 Луцик  Олени
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) за межами населених пунктів, площею 0,4000 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Луцик  Олені  Петрівні  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 5920385400:01:001:5804.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянці  Луцик  Олені  Петрівні,
зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку
площею – 0,3600 га   для ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля),
кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:01:001:5804, розташовану
за  межами  населених  пунктів  на  території   Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці Луцик Олені 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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Харченко  Валентині  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 Харченко Валентини
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) за межами населених пунктів, площею 0,5000 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Харченко  Валентині Петрівні  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
5920385400:01:001:5836.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянці  Харченко  Валентині
Петрівні, зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну
ділянку  площею  –  0,5000  га   для  ведення  особистого  селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі
угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5836,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці Харченко Валентині 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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Ляшенко  Сергію  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 Ляшенко  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) за межами населених пунктів, площею 1,2534 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Ляшенко Сергію 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 5920385400:01:001:5855.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянину  Ляшенко  Сергію
Івановичу,  зареєстрованому   за   адресою:  (  конфіденційна  інформація),
земельну ділянку площею – 1,2534 га  для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі
угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5855,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину Ляшенко 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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянці Ляшенко Світлані 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 Ляшенко Світлани
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 0,5000 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Ляшенко Світлані 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 5920385400:01:001:5854.
    2. Передати у приватну власність громадянці Ляшенко Світлані Павлівні,
зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку
площею – 0,5000 га   для ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля),
кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:01:001:5854, розташовану
за  межами  населених  пунктів  на  території   Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці  Ляшенко Світлані  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Сидоренко  Тетяні  Дмитрівні  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 Сидоренко  Тетяни
Дмитрівни,  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 у
власність  гр.  Сидоренко  Тетяні  Дмитрівні  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
5920385400:01:001:5832.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянці  Сидоренко  Тетяні
Дмитрівні,  зареєстрованій   за   адресою:  (  конфіденційна  інформація),
земельну ділянку площею – 0,5000 га  для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі
угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5832,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці Сидоренко Тетяні Дмитрівні 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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянці Проценко Світлані 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 Проценко Світлани
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 0,5000 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Проценко  Світлані  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
5920385400:01:001:5857.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянці  Проценко  Світлані
Олександрівні,  зареєстрованій   за   адресою:  (  конфіденційна  інформація),
земельну ділянку площею – 0,5000 га  для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі
угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5857,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці  Проценко  Світлані  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Задорожній  Ілоні  Анатоліївні  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 Задорожної  Ілони
Анатоліївни,  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 1,1200 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Задорожній  Ілоні  Анатоліївні  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
5920385400:01:001:5823.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянці  Задорожній  Ілоні
Анатоліївні,  зареєстрованій   за   адресою:  (  конфіденційна  інформація),
земельну ділянку площею – 1,1200 га  для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі
угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5823,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці Задорожній Ілоні Анатоліївні 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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Задорожній  Ніні  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 Задорожної Ніни
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 0,6000 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Задорожній  Ніні  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
5920385400:01:001:5798.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянці  Задорожній  Ніні
Олександрівні,  зареєстрованій   за   адресою:  (  конфіденційна  інформація),
земельну ділянку площею – 0,6000 га  для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі
угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5798,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці  Задорожній  Ніні  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Журавель  Валентині  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 Журавель Валентини
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 0,5900 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Журавель  Валентині  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
5920385400:01:001:5794.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянці  Журавель  Валентині
Сергіївні, зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну
ділянку  площею  –  0,5900  га   для  ведення  особистого  селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі
угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5794,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці Журавель Валентині 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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянці Ромась Тетяні 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 Ромась  Тетяни
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 0,7200 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Ромась Тетяні 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 5920385400:01:001:5819.
    2. Передати у приватну власність громадянці Ромась Тетяні Григорівні,
зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку
площею – 0,7200 га   для ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля),
кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:01:001:5819, розташовану
за  межами  населених  пунктів  на  території   Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці  Ромась  Тетяні  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Ромасю  Миколі  Федоровичу  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 Ромася  Миколи
Федоровича, 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 1,1500 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Ромасю   Миколі  Федоровичу  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
5920385400:01:001:5816.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянину  Ромасю   Миколі
Федоровичу,  зареєстрованому   за   адресою:  (  конфіденційна  інформація),
земельну ділянку площею –1,1500 га  для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі
угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5816,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину Ромасю  Миколі Федоровичу 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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Гуцову  Василю  Григоровичу  для
ведення особистого селянського господарства

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186,
Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва,
житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва
та  земельних  відносин,  розглянувши  заяву  громадянина Гуцова  Василя
Григоровича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація), про
затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  (код  згідно
КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів, площею 0,7000 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Гуцову  Василю  Григоровичу  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
5920385400:01:001:5806.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянину  Гуцову  Василю
Григоровичу,  зареєстрованому  за   адресою:  (  конфіденційна інформація),
земельну ділянку площею – 0,7000 га  для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі
угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5806,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину Гуцову Василю 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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянину Божку Олександру Григоровичу для
ведення особистого селянського господарства

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186,
Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва,
житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва
та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Божка Олександра
Григоровича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація), про
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.  Божку  Олександру  Григоровичу  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
5920385400:01:001:5799.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянину  Божку  Олександру
Григоровичу,  зареєстрованому  за   адресою:  (  конфіденційна інформація),
земельну ділянку площею – 0,5500 га  для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі
угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5799,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину  Божку  Олександру  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянці  Божко 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 Божко  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 0,8591 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Божко 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 5920385400:01:001:5796.
    2. Передати  у  приватну власність  громадянці  Божко Ользі  Михайлівні,
зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку
площею – 0,8591 га   для ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля),
кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:01:001:5796, розташовану
за  межами  населених  пунктів  на  території   Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці  Божко  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Кривобок  Тетяні  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 Кривобок  Тетяни
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 0,5000 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Кривобок  Тетяні  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
5920385400:01:001:5837.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянці  Кривобок  Тетяні
Володимирівні,  зареєстрованій   за   адресою: (  конфіденційна інформація),
земельну ділянку площею – 0,5000 га  для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі
угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5837,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці  Кривобок  Тетяні  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянину Кривобоку 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 Кривобока 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 0,8100 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Кривобоку  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
5920385400:01:001:5800.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянину  Кривобоку  Івану
Олександровичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація),
земельну ділянку площею – 0,8100 га  для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі
угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5800,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину  Кривобоку  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Демиденко  Наталії  Федорівні  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 Демиденко  Наталії
Федорівни,  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 0,4500 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Демиденко  Наталії  Федорівні  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
5920385400:01:001:5811.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянці  Демиденко  Наталії
Федорівні,  зареєстрованій   за   адресою:  (  конфіденційна  інформація),
земельну ділянку площею – 0,4500 га  для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі
угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5811,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці Демиденко Наталії Федорівні 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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Пахоті  Надії  Федорівні  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 Пахоти  Надії
Федорівни,  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 0,4800 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Пахоті  Надії Федорівні  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 5920385400:01:001:5795.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянці  Пахоті  Надії Федорівні,
зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку
площею – 0,4800 га   для ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля),
кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:01:001:5795, розташовану
за  межами  населених  пунктів  на  території   Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці  Пахоті  Надії Федорівні  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянці Гончар Наталії Федорівні 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 Гончар  Наталії
Федорівни,  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 0,6500 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Гончар Наталії Федорівні 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 5920385400:01:001:5818.
    2. Передати у приватну власність громадянці Гончар Наталії Федорівні,
зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку
площею – 0,6500 га   для ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля),
кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:01:001:5818, розташовану
за  межами  населених  пунктів  на  території   Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці  Гончар  Наталії Федорівні  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Григоренко  Марії  Тимофіївні  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 Григоренко  Марії
Тимофіївни,  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 0,9300 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Григоренко  Марії  Тимофіївні  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
5920385400:01:001:5810.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянці  Григоренко  Марії
Тимофіївні,  зареєстрованій   за   адресою:  (  конфіденційна  інформація),
земельну ділянку площею – 0,9300 га  для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі
угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5810,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці Григоренко Марії Тимофіївні 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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у  власність громадянці  Петренко Ользі  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 Петренко  Ольги
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) за межами населених пунктів, площею 0,5000 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Петренко Ользі Петрівні 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 5920385400:01:001:5840.
    2. Передати  у приватну власність  громадянці  Петренко Ользі  Петрівні,
зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку
площею – 0,5000 га   для ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля),
кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:01:001:5840, розташовану
за  межами  населених  пунктів  на  території   Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці  Петренко  Ользі  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Невдачиній  Олені  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 Невдачиної  Олени
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 0,5000 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Невдачиній  Олені  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
5920385400:01:001:5834.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянці  Невдачиній  Олені
Леонідівні,  зареєстрованій   за   адресою:  (  конфіденційна  інформація),
земельну ділянку площею – 0,5000 га  для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі
угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5834,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці Невдачиній Олені 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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянці Невдачиній Аліні Романівні 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 Невдачиної Аліни
Романівни,  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 у
власність  гр.  Невдачиній  Аліні  Романівні  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
5920385400:01:001:5833.
    2. Передати у приватну власність громадянці Невдачиній Аліні Романівні,
зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку
площею – 0,5000 га   для ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля),
кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:01:001:5833, розташовану
за  межами  населених  пунктів  на  території   Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці Невдачиній Аліні Романівні 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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянці Чаловій 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 Чалової  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 0,5300 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Чаловій  Марині  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
5920385400:01:001:5809.
    2. Передати у приватну власність громадянці Чаловій Марині Миколаївні,
зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку
площею – 0,5300 га   для ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля),
кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:01:001:5809, розташовану
за  межами  населених  пунктів  на  території   Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці Чаловій 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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянину Божку Ігорю 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 Божка  Ігоря
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 0,5000 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Божку Ігорю 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 5920385400:01:001:5835.
    2. Передати у приватну власність громадянину Божку Ігорю Сергійовичу,
зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку
площею – 0,5000 га   для ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля),
кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:01:001:5835, розташовану
за  межами  населених  пунктів  на  території   Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину Божку Ігорю 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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянину Кузьменку Олександру 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 Кузьменка
Олександра  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 0,8000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Кузьменку  Олександру  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
5920385400:01:001:5820.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянину  Кузьменку  Олександру
Васильовичу,  зареєстрованому  за   адресою:  (  конфіденційна інформація),
земельну ділянку площею – 0,8000 га  для ведення особистого селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі
угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5820,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину Кузьменку Олександру 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

             Десята  сесія
                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

20.08 .2021                                                                                     смт  Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянці   Біденко  Валентині   Іванівні   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 Біденко Валентини
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  на  території  Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області   площею 0,5000  га,
селищна рада  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Біденко   Валентині   Іванівні  для  ведення  особистого
селянського господарства(код КВЦПЗ 01.03)   за межами населених пунктів
на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області,кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:01:001:5831.

2. Передати  у  приватну  власність  громадянці  Біденко   Валентині
Іванівні,зареєстрованій  за  адресою:  (  конфіденційна  інформація),  земельну
ділянку площею - 0,5000га для ведення особистого селянського господарства
із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (в тому
числі  угіддя-рілля),кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5831,розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

3. Громадянці  Біденко  Валентині  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
             Десята  сесія

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
 20.08.2021                                                                                    смт  Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки у власність громадянці  Алієвій  Євдокії  Іванівні  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  Алієвої  Євдокії
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  на  території  Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області   площею  0,5300га,
селищна рада  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Алієвій Євдокії  Іванівні  для ведення  особистого  селянського
господарства(код КВЦПЗ 01.03)   за межами населених пунктів на території
Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області,кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:01:001:5822.

2. Передати  у  приватну  власність  громадянці  Алієвій   Євдокії
Іванівні,зареєстрованій  за  адресою:  (  конфіденційна  інформація),земельну
ділянку площею - 0,5300га для ведення особистого селянського господарства
із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (в тому
числі  угіддя-рілля),кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5822,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

3. Громадянці  Алієвій  Євдокії   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
             Десята  сесія

                                              ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
20.08.2021                                                                                        смт . Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянину   Совало  Леоніду   Васильовичу  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  Совало   Леоніда
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  на  території  Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області   площею  0,5000га,
селищна рада  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Совало  Леоніду  Васильовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства(код КВЦПЗ 01.03)   за межами населених пунктів
на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області,кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:01:001:5856.

2. Передати  у  приватну  власність  громадянину  Совало    Леоніду
Васильовичу,  зареєстрованому  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 5920385400:01:001:5856, розташовану за межами населених пунктів
на  території   Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області.

3. Громадянину  Совало  Леоніду  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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка
Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки   в  натурі  (на
місцевості)  гр.  Голод  Надії  Єфимівні  у  власність  для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статті 26, статті 33 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 118, 121, 125, 126,
Земельного  кодексу  України»,  рішення  постійної  комісії  з  питань
будівництва,  житлово  -  комунального  господарства,  транспорту,  зв’язку,
підприємництва  та  земельних  відносин,   розглянувши  заяву  громадянки
Голод  Надії  Єфимівни,  зареєстрованої  за  адресою:  (  конфіденційна
інформація), про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) у
власність  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,
господарських  будівель  і  споруд  площею  0,1500  га,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) гр. Голод Надії
Єфимівні у власність  для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і  споруд (присадибна ділянка) ( 02.01) за адресою:
смт  Чупахівка,  вул.  Мічуріна,  4,   Охтирського  району  Сумської  області,
кадастровий номер 5920355500:02:002:3070.

2. Передати  громадянці  Голод  Надії  Єфимівні  зареєстрованій  за
адресою:  (  конфіденційна  інформація),  у  приватну  власність  земельну
ділянку  площею  0,1500  га  для  будівництва  і  обслуговування  житлового
будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) (код згідно
КВЦПЗ  02.01),  кадастровий  номер  5920355500:02:002:3070  із  земель
житлової та громадської забудови за адресою: смт Чупахівка, вул. Мічуріна,
4,  Охтирського району, Сумської області.

3. Громадянці  Голод  Надії  Єфимівні  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
             Десята  сесія

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
20.08.2021                                                                                        смт . Чупахівка
Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянину   Терещенку  Віктору  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 Терещенка 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  2,0000га,
селищна рада  ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки гр.  Терещенку Віктору Івановичу у власність за рахунок земель
запасу  сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  для
ведення  особистого  селянського  господарства(код  КВЦПЗ  01.03)
розташованої   за  межами  населеного  пункту  на  території  Чупахівської
селищної  ради Охтирського району Сумської  області,кадастровий номер
земельної ділянки 5920382000:01:006:0008.
    2. Передати у приватну власність громадянину Терещенку Віктору
Івановичу,  зареєстрованому  за  адресою:  (  конфіденційна
інформація),земельну ділянку площею - 2,0000 га для ведення особистого
селянського  господарства  із  земель  запасу  сільськогосподарського
призначення  комунальної  власності  (в  тому  числі  угіддя-рілля),
кадастровий  номер  земельної  ділянки  5920382000:01:006:0008,
розташовану  за  межами  населених  пунктів  на  території   Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину Терещенку 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
             Десята  сесія

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
20.08.2021                                                                                        смт . Чупахівка
Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки у власність громадянці  Бідоленко Олені Григорівні 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 Бідоленко  Олени
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  на  території  Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області   площею 1,6056  га,
селищна рада  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Бідоленко  Олені  Григорівні  у  власність  за  рахунок  земель  запасу
сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  для  ведення
особистого  селянського  господарства(код  КВЦПЗ  01.03)  розташованої   за
межами  населеного  пункту  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області,кадастровий номер земельної ділянки
5920382000:01:007:0021.

2. Передати у приватну власність громадянці Бідоленко Олені Григорівні,
зареєстрованій  за  адресою:  (  конфіденційна  інформація),земельну  ділянку
площею  -  1,6056  га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності (в
тому  числі  угіддя-рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920382000:01:007:0021,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

3. Громадянці  Бідоленко Олені 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
             Десята  сесія

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
20.08.2021                                                                                        смт . Чупахівка
Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки у власність громадянці  Яровій Антоніні Петрівні 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 Ярової  Антоніни
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)  ,  за  межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області   площею 1,4067  га,
селищна рада  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Яровій  Антоніні  Петрівні  у  власність для ведення особистого селянського
господарства(код  КВЦПЗ 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 5920382000:01:001:0722.

2. Передати у приватну власність громадянці Яровій Антоніні Петрівні,
зареєстрованій  за  адресою:  (  конфіденційна  інформація),земельну  ділянку
площею  -  1,4067  га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель сільськогосподарського призначення (в тому числі угіддя - пасовища),
кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:001:0722, розташовану
за  межами  населених  пунктів  на  території   Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.

3. Громадянці  Яровій  Антоніні  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
             Десята  сесія

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
20.08.2021                                                                                        смт . Чупахівка
Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянину   Гуцову  Анатолію Вікторовичу  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 Гуцова  Анатолія
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  на  території  Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області   площею  2,0000га,
селищна рада  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Гуцову  Анатолію  Вікторовичу  у  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства(код  КВЦПЗ  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
5920382000:01:001:0721.

2. Передати  у  приватну  власність  громадянину  Гуцову  Анатолію
Вікторовичу,  зареєстрованому  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 5920382000:01:001:0721,
розташовану  за  межами  населених  пунктів  на  території   Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.

3. Громадянину  Гуцову  Анатолію  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
             Десята  сесія

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
20.08.2021                                                                                        смт . Чупахівка
Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянину   Мальченку  Івану  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 Мальченка  Івана
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  1,2300га,
селищна рада  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Мальченку  Івану  Івановичу  у  власність  за  рахунок  земель
сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  для  ведення
особистого  селянського  господарства(код  КВЦПЗ  01.03)  розташованої   за
межами  населеного  пункту  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області,кадастровий номер земельної ділянки
5920382000:01:006:0007.

2. Передати  у  приватну  власність  громадянину  Мальченку  Івану
Івановичу,  зареєстрованому  за  адресою:  (  конфіденційна  інформація),
земельну ділянку площею - 1,2300 га для ведення особистого селянського
господарства  із  земель  сільськогосподарського  призначення  (в  тому  числі
угіддя-рілля), кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:006:0007,
розташовану  за  межами  населеного  пункту  на  території   Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.

3. Громадянину Мальченку Івану 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
             Десята  сесія

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
20.08.2021                                                                                        смт . Чупахівка
Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки у власність громадянину  Ланчаку Івану Володимировичу 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 Ланчака  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  на  території  Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області   площею  1,7000га,
селищна рада  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Ланчаку  Івану  Володимировичу  у  власність  за  рахунок  земель
сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  для  ведення
особистого  селянського  господарства(код  КВЦПЗ  01.03)  розташованої   за
межами  населеного  пункту  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області,кадастровий номер земельної ділянки
5920382000:01:006:0006.

2. Передати  у  приватну  власність  громадянину  Ланчаку  Івану
Володимировичу, зареєстрованому за адресою: ( конфіденційна інформація),
земельну ділянку площею - 1,7000 га для ведення особистого селянського
господарства  із  земель  сільськогосподарського  призначення  (в  тому  числі
угіддя-рілля), кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:006:0006,
розташовану  за  межами  населеного  пункту  на  території   Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.

3. Громадянину  Ланчаку  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
             Десята  сесія

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
20.08.2021                                                                                        смт . Чупахівка
Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Горяйстову  Олександру
Миколайовичу 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 Горяйстова
Олександра  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)  в  межах с.  П’яткине  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  площею
0,7655 га, селищна рада  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Горяйстову Олександру Миколайовичу у власність для ведення особистого
селянського  господарства(код  КВЦПЗ  01.03)  за  рахунок  земель  запасу
сільськогосподарського  призначення,  розташованої  в  межах  с.  П’яткине
Охтирського району Сумської області,кадастровий номер земельної ділянки
5920382000:07:001:0006.

2. Передати  у  приватну власність  громадянину Горяйстову Олександру
Миколайовичу,  зареєстрованому за  адресою:  (  конфіденційна  інформація),
земельну ділянку площею - 0,7655 га для ведення особистого селянського
господарства  із  земель  сільськогосподарського  призначення  (в  тому  числі
угіддя-рілля), кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:07:001:0006,
розташовану в межах с. П’яткине на території  Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області.

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

Селищний голова                             Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянці Харченко Ірині 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 Харченко  Ірини
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 0,5000 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Харченко Ірині 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 5920385400:01:001:5841.
    2. Передати у приватну власність громадянці Харченко Ірині Вікторівні,
зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку
площею – 0,5000 га   для ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля),
кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:01:001:5841, розташовану
за  межами  населених  пунктів  на  території   Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці  Харченко  Ірині  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянці Головко Олені  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 Головко  Олени
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 0,5000 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Головко Олені  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 5920385400:01:001:5842.
    2. Передати у приватну власність громадянці Головко Олені  Вікторівні,
зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку
площею – 0,5000 га   для ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля),
кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:01:001:5842, розташовану
за  межами  населених  пунктів  на  території   Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці  Головко  Олені  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянці Міщенко Катерині 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 Міщенко Катерини
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 0,5591 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Міщенко  Катерині  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
5920385400:01:001:5793.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянці  Міщенко  Катерині
Сергіївні, зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну
ділянку  площею  –  0,5591  га   для  ведення  особистого  селянського
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі
угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5793,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці Міщенко Катерині 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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у  власність громадянці  Бережній Ганні  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 Бережної  Ганни
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  межах  с.  Оленинське,  площею  1,0000  га,селищна  рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Бережній  Ганні  Петрівні  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  за  рахунок  земель
сільськогосподарського  призначення,  розташованої  в  межах с.  Оленинське
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки
5920355500:04:001:0113.
    2. Передати  у  приватну власність  громадянці  Бережній Ганні  Петрівні,
зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку
площею – 1,0000 га   для ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля),
кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:04:001:0113, розташовану
в межах с. Оленинське на території  Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області.
    3. Громадянці  Бережній  Ганні  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Манжай  Надії  Іванівні  для  ведення
особистого селянського господарства

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186,
Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва,
житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва
та  земельних  відносин,  розглянувши  заяву  громадянки Манжай  Надії
Іванівни,  зареєстрованої  за  адресою:  (  конфіденційна  інформація),  про
затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  (код  згідно
КВЦПЗ  01.03)  в  межах  с.  Оленинське,  площею  1,0000  га,селищна  рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Манжай Надії Іванівні у власність за рахунок земель сільськогосподарського
призначення  комунальної  власності  для  ведення  особистого  селянського
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої в межах с. Оленинське
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки
5920355500:04:001:0146.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянці  Манжай  Надії  Іванівні,
зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку
площею – 1,0000 га   для ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля),
кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:04:001:0146, розташовану
в межах с. Оленинське на території  Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області.
    3. Громадянці Манжай Надії Іванівні право власності на земельну ділянку
оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

        Селищний голова                        Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Іщенку  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 Іщенка  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)  в  межах  смт  Чупахівка,  площею  0,5500  га,селищна  рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Іщенку  Сергію  Миколайовичу  у  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  за  рахунок  земель
сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованої в
межах смт Чупахівка на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району  Сумської  області,  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920355500:02:001:3085.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянину  Іщенку  Сергію
Миколайовичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація),
земельну ділянку площею – 0,5500 га  для ведення особистого селянського
господарства  із  земель  сільськогосподарського  призначення,  комунальної
власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки
5920355500:02:001:3085,  розташовану  в  межах смт  Чупахівка  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину  Іщенку  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

            Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Гончар  Ніні  Анатоліївні  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 Гончар  Ніни
Анатоліївни,  зареєстрованої  за  адресою:  (  конфіденційна  інформація),  про
затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  (код  згідно
КВЦПЗ  01.03)  в  межах  с.  Оленинське,  площею  0,6000  га,селищна  рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Гончар  Ніні  Анатоліївні  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  за  рахунок  земель
сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованої в
межах  с.  Оленинське  Охтирського  району  Сумської  області,  кадастровий
номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0149.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянці  Гончар  Ніні  Анатоліївні,
зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку
площею – 0,6000 га   для ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля),
кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:04:001:0149, розташовану
в межах с. Оленинське на території  Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області.
    3. Громадянці  Гончар  Ніні  Анатоліївні  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
             Десята  сесія

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
20.08.2021                                                                                     смт   Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки у власність громадянину  Шапошнику Віктору  Михайловичу
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 Шапошника Віктора
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  на  території  Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області   площею  0,6000га,
селищна рада  ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  гр.  Шапошнику  Віктору  Михайловичу  для  ведення  особистого
селянського господарства(код КВЦПЗ 01.03)   за межами населених пунктів
на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області,кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:01:001:5813.

2.  Передати  у  приватну  власність  громадянину  Шапошнику    Віктору
Михайловичу,  зареєстрованому  за  адресою:  (  конфіденційна  інформація),
земельну ділянку площею - 0,6000 га для ведення особистого селянського
господарства  із  земель  комунальної  власності  сільськогосподарського
призначення  (в  тому  числі  угіддя-рілля),кадастровий  номер  земельної
ділянки 5920385400:01:001:5813, розташовану за межами населених пунктів
на  території   Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області.

3.Громадянину  Шапошнику  Віктору  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
             Десята  сесія

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
20.08.2021                                                                                        смт  Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянину   Гейку  Максиму  Олексійовичу  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  Гейка  Максима
Олексійовича, 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  0,4000га,
селищна рада  ВИРІШИЛА:
       1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Гейку  Максиму  Олексійовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства(код КВЦПЗ 01.03)   за межами населених пунктів
на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області,кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:01:001:5797.

  2.Передати  у  приватну  власність  громадянину  Гейку  Максиму
Олексійовичу  ,зареєстрованому  за  адресою:  (  конфіденційна  інформація),
земельну ділянку площею - 0,4000 га для ведення особистого селянського
господарства  із  земель  комунальної  власності  сільськогосподарського
призначення  (в  тому  числі  угіддя-рілля),кадастровий  номер  земельної
ділянки 5920385400:01:001:5797, розташовану за межами населених пунктів
на  території   Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області.

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

Селищний голова                             Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
             Десята  сесія

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
20.08.2021                                                                                         смт  Чупахівка
Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки у власність громадянину  Боровенському Івану Павловичу 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, Закону України від 28.04.2021 № 1423-ІХ  «Про
внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
системи  управління  та  дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,  рішення
постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву  громадянина  Боровенського  Івана  Павловича,
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  1,8400  га,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:
       1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Боровенському  Івану   Павловичу  для  ведення  особистого
селянського господарства(код КВЦПЗ 01.03)   за межами населених пунктів
на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області,кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:001:002:0082.

  2.  Передати  у  приватну  власність  громадянину  Боровенському  Івану
Павловичу,  зареєстрованому  за  адресою:  (  конфіденційна  інформація),
земельну  ділянку  площею-1,8400  га  для  ведення  особистого  селянського
господарства  із  земель  комунальної  власності  сільськогосподарського
призначення  (в  тому  числі  угіддя-рілля),  кадастровий  номер  земельної
ділянки 5920355500:01:002:0082, розташовану за межами населених пунктів
на  території   Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області.

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

Селищний голова                             Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
             Десята  сесія

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
   20.08.2021                                                                                        смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянину   Єременку  Ігорю  Івановичу  для
ведення особистого селянського господарства

         Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26,статті 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  Єременко   Ігоря
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  с.  Новопостроєне  на  території  Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області   площею  2,0000га,
селищна рада  ВИРІШИЛА:
       1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Єременку Ігорю Івановичу для ведення особистого селянського
господарства(код  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 5920385400:001:001:008.

  2.Передати  у  приватну  власність  громадянину  Єременку  Ігорю
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  5920385400:01:001:0824,  розташовану  за  межами  села
Новопостроєне   на  території   Чупахівської  селищної  ради  Охтирського
району Сумської області.

3.Громадянину  Єременку  Ігорю  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
             Десята  сесія

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
20.08.2021                                                                                          смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки у власність громадянину  Довгополу Ігорю 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  Довгопола  Ігоря
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 1,6056  га,
селищна рада  ВИРІШИЛА:
       1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Довгополу  Ігорю  Анатолійовичу  у  власність  за  рахунок  земель  запасу
сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  для  ведення
особистого селянського господарства  (код КВЦПЗ 01.03) розташованої   за
межами  населеного  пункту  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки
5920382000:01:007:0019.

  2.  Передати  у  приватну  власність  громадянину  Довгополу  Ігорю
Анатолійовичу,  зареєстрованому за  адресою:  (  конфіденційна  інформація),
земельну  ділянку  площею-1,8400  га  для  ведення  особистого  селянського
господарства  із  земель  комунальної  власності  сільськогосподарського
призначення  (в  тому  числі  угіддя-рілля),кадастровий  номер  земельної
ділянки 5920382000:01:007:0019 розташовану за межами населених пунктів
на  території   Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області.

3.  Громадянину  Довгополу  Ігорю  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
             Десята  сесія

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
20.08.2021                                                                                        смт  Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянину   Горобцю  Руслану  Юрійовичу  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  Горобця  Руслана
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  на  території  Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області   площею 1,7500  га,
селищна рада  ВИРІШИЛА:
       1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Горобцю  Руслану  Юрійовичу  у  власність  за  рахунок  земель  запасу
сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  для  ведення
особистого селянського господарства  (код КВЦПЗ 01.03) розташованої   за
межами  населеного  пункту  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки
5920382000:01:007:0020.

  2.  Передати  у  приватну  власність  громадянину  Горобцю  Руслану
Юрійовичу,  зареєстрованому  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),
земельну  ділянку  площею-1,7500  га  для  ведення  особистого  селянського
господарства  із  земель  комунальної  власності  сільськогосподарського
призначення  (в  тому  числі  угіддя  -  рілля),  кадастровий  номер  земельної
ділянки 5920382000:01:007:0020 розташовану за межами населених пунктів
на  території   Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області.

3. Громадянину Горобцю Руслану 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
             Десята  сесія

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
20.08.2021                                                                                         смт  Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки у власність громадянину  Кужелю Олександру Миколайовичу
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 Кужеля Олександра
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), в межах смт Чупахівка, вул. Заозерна, 18, Охтирського району
Сумської області  площею 0,1471 га, селищна рада  ВИРІШИЛА:
       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Кужелю  Олександру  Миколайовичу  у  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  за  рахунок  земель
сільськогосподарського  призначення  розташованої  в  межах смт Чупахівка,
вул. Заозерна, 18, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер
земельної ділянки 5920355500:02:002:3071.

  2.  Передати  у  приватну  власність  громадянину  Кужелю  Олександру
Миколайовичу,  зареєстрованому  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),
земельну ділянку площею - 0,1471 га для ведення особистого селянського
господарства  із  земель  комунальної  власності  сільськогосподарського
призначення  (в  тому  числі  угіддя  -  рілля),  кадастровий  номер  земельної
ділянки 5920355500:02:002:3071  розташовану  в  межах смт  Чупахівка,  вул.
Заозерна, 18, Охтирського району Сумської області.

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

Селищний голова                             Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
             Десята  сесія

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
 20.08.2021                                                                                         смт  Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянину   Лихману  Юрію  Григоровичу  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  Лихмана  Юрія
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), в межах смт Чупахівка, Охтирського району Сумської області
площею 1,3194 га, селищна рада  ВИРІШИЛА:
       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Лихману  Юрію  Григоровичу,  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) із земель запасу в межах смт
Чупахівка,  Охтирського  району  Сумської  області,  кадастровий  номер
земельної ділянки 5920355500:02:001:3086.
  2.  Передати  у  приватну  власність  громадянину  Лихману  Юрію
Григоровичу,  зареєстрованому  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),
земельну  ділянку  площею -  1,3194га  для  ведення  особистого  селянського
господарства  із  земель  комунальної  власності  сільськогосподарського
призначення  (в  тому  числі  угіддя  -  рілля),  кадастровий  номер  земельної
ділянки  5920355500:  02:001:3086  розташовану   в  межах  смт  Чупахівка,
Охтирського району Сумської області.

3. Громадянину Лихману Юрію 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
             Десята  сесія

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
20.08.2021                                                                                         смт  Чупахівка
Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Ланчаку  Юрію  Миколайовичу  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, Закону України від 28.04.2021 № 1423-ІХ  «Про
внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
системи  управління  та  дерегуляції  у  сфері  земельних  відносин»,  рішення
постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву  громадянина  Ланчака  Юрія  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  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського  району   Сумської  області   площею 2,0000  га,  селищна рада
ВИРІШИЛА:
       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Ланчаку  Юрію  Миколайовичу  у  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  за  рахунок  земель  запасу
сільськогосподарського  призначення  розташованої   за  межами  населеного
пункту  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської  області,  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:0817.
  2.  Передати  у  приватну  власність  громадянину  Ланчаку  Юрію
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  -  рілля),  кадастровий  номер  земельної
ділянки 5920385400:01:001:0817 розташовану за межами населених пунктів
на  території   Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області.
3. Громадянину Ланчаку Юрію Миколайовичу право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                             Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
             Десята  сесія

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянину   Бабіну  Віктору  Вікторовичу  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  Бабіна  Віктора
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 села П’яткине на території Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області  площею 2,0000 га, селищна рада
ВИРІШИЛА:

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Бабіну Віктору Вікторовичу, у власність для ведення особистого селянського
господарства (код КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського
призначення,  розташованої  за  межами   села  П’яткине  на  території
Чупахівської  селищної  ради,  Охтирського  району  Сумської  області,
кадастровий номер земельної ділянки 5920386300:01:003:0217.
  2. Передати у приватну власність громадянину Бабіну Віктору Вікторовичу,
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
5920386300:01:003:0217,  розташовану  за межами села П’яткине на території
Чупахівської селищної ради,  Охтирського району Сумської області.

3. Громадянину Бабіну Віктору 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
             Десята  сесія

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
 20.08.2021                                                                                         смт  Чупахівка
Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки у власність громадянці Бекіровій Олені Русланівні 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  Бекірової  Олени
Русланівни,  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 села Розсохувате на території Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області  площею 2,0000 га, селищна рада
ВИРІШИЛА:
       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Бекіровій  Олені  Русланівні,  у  власність  за  рахунок  земель  запасу
сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (код  КВЦПЗ  01.03),  розташованої  в
межах  села  Розсохувате  на  території  Чупахівської  селищної  ради,
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки
5920382000:03:001:0017.
  2. Передати у приватну власність громадянці Бекіровій Олені Русланівні,
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 – землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими
будівлями  і  дворами),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920382000:03:001:0017,   розташовану   в  межах  села  Розсохувате  на
території  Чупахівської  селищної  ради,   Охтирського  району  Сумської
області.

3.  Громадянці  Бекіровій  Олені  Русланівні  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
             Десята  сесія

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка
Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки у власність громадянці Мороз Світлані 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  Мороз  Світлани
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 села Розсохувате на території Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області  площею 2,0000 га, селищна рада
ВИРІШИЛА:
       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Мороз  Світлані  Миколаївні,  у  власність  за  рахунок  земель  запасу
сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (код  КВЦПЗ  01.03),  розташованої  в
межах  села  Розсохувате  на  території  Чупахівської  селищної  ради,
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки
5920382000:03:001:0016.
  2. Передати у приватну власність громадянці Мороз Світлані 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 – землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими
будівлями  і  дворами),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920382000:03:001:0016,   розташовану   в  межах  села  Розсохувате  на
території  Чупахівської  селищної  ради,   Охтирського  району  Сумської
області.

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

Селищний голова                             Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянці Кривобок Іраїді 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 Кривобок  Іраїди
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 населених пунктів, площею 1,2100 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Кривобок Іраїді Олексіївні 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 5920385400:01:001:5824.
    2. Передати у приватну власність громадянці Кривобок Іраїді Олексіївні,
зареєстрованій  за  адресою: (конфіденційна інформація), земельну ділянку
площею – 1,2100 га   для ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому
числі  угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5824,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянці  Кривобок  Іраїді  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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянину Кривобоку Івану 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 Кривобока Івана
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 0,5500 га,селищна рада
ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Кривобоку  Івану  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
5920385400:01:001:5812.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянину  Кривобоку  Івану
Миколайовичу, 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  5920385400:01:001:5812, розташовану за межами населених пунктів
на  території   Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області.
    3. Громадянину  Кривобоку  Івану  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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянину – учаснику АТО Кривобоку Андрію
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
Кривобока 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 1,8418 га,селищна рада  ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Кривобоку  Андрію  Миколайовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою:  Чупахівська
селищна  рада  Охтирського  району  Сумської  області,  кадастровий  номер
земельної ділянки 5920385400:01:001:5753.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянину  Кривобоку  Андрію
Миколайовичу, зареєстрованому  за  адресою: (конфіденційна інформація),
земельну ділянку площею – 1,8418 га  для ведення особистого селянського
господарства  із  земель  комунальної  власності  сільськогосподарського
призначення  (  в  тому числі  угіддя  –  рілля),  кадастровий номер земельної
ділянки  5920385400:01:001:5753, розташовану за межами населених пунктів
на  території   Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області.
    3. Громадянину  Кривобоку  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
             Десята  сесія

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
 20.08.2021                                                                                         смт  Чупахівка
Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки у власність громадянину Усенку Станіславу Миколайовичу 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 Усенка Станіслава
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), в межах села Оленинське на території Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області  площею 1,2500 га, селищна рада
ВИРІШИЛА:

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Усенку  Станіславу  Миколайовичу,  у  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  за  рахунок  земель  запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах села Оленинське
Чупахівської  селищної  ради,  Охтирського  району  Сумської  області,
кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0151.
  2.  Передати  у  приватну  власність  громадянину  Усенку  Станіславу
Миколайовичу,  зареєстрованому  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),
земельну ділянку площею – 1,2500 га для ведення особистого селянського
господарства  із  земель  комунальної  власності  сільськогосподарського
призначення  (в  тому  числі  угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної
ділянки 5920355500:04:001:0151,  розташовану  в межах села Оленинське на
території  Чупахівської  селищної  ради,   Охтирського  району  Сумської
області.

3.  Громадянину  Усенку  Станіславу  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
             Десята  сесія

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
 20.08.2021                                                                                         смт  Чупахівка
Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Чихладзе  Валентині  Василівні  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 Чихладзе Валентини
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), в межах смт Чупахівка Охтирського району Сумської області
площею 0,2989 га, селищна рада  ВИРІШИЛА:

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Чихладзе Валентині Василівні, у приватну власність для ведення особистого
селянського  господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із  земель
сільськогосподарського  призначення,  розташованої  в  межах смт Чупахівка
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки
5920355500:02:001:3088.
  2. Передати у приватну власність громадянці Чихладзе Валентині Василівні,
зареєстрованій  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  земельну  ділянку
площею  –  0,2989  га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель комунальної власності  сільськогосподарського призначення (в тому
числі  угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920355500:02:001:3088,  розташовану  в межах смт Чупахівка,  Охтирського
району Сумської області.

3. Громадянці Чихладзе Валентині 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
             Десята  сесія

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка
Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки у власність громадянці Боровенській Валентині 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  Боровенської
Валентини  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 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА:
       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Боровенської  Валентини  Миколаївни,  у  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  КВЦПЗ  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
5920382000:01:001:0725.
  2.  Передати  у  приватну  власність  громадянці  Боровенській  Валентині
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  -  рілля),  кадастровий  номер  земельної
ділянки  5920382000:01:001:0725.,   розташовану   за  межами  населених
пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради,   Охтирського  району
Сумської області.

3.  Громадянці  Боровенській  Валентині  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
             Десята  сесія

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка
Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки у власність громадянці Чуб Олені Володимирівні 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  Чуб  Олени
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  на  території  Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області   площею 1,8597  га,
селищна рада  ВИРІШИЛА:
       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Чуб  Олені  Володимирівні,  у  власність  за  рахунок  земель
сільськогосподарського  призначення  комунальної  власності  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (код  КВЦПЗ 01.03),  розташованої  за
межами   населеного  пункту  на  території  Чупахівської  селищної  ради,
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки
5920382000:01:006:0009.
  2.  Передати у приватну власність громадянці  Чуб Олені  Володимирівні,
зареєстрованій  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  земельну  ділянку
площею  –  1,8597  га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель комунальної власності  сільськогосподарського призначення (в тому
числі  угіддя  -  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920382000:01:006:0009,   розташовану   за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської  селищної  ради,   Охтирського  району  Сумської
області.

3.  Громадянці  Чуб  Олені  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
             Десята  сесія

                                           ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
 20.08.2021                                                                                         смт  Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Володіну  Олексію Григоровичу  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  Володіна  Олексія
Григоровича,  зареєстрованого  за  адресою:  (конфіденційна  інформація)про
затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  індивідуального  садівництва  (код  згідно  КВЦПЗ  01.05),  за
адресою:  (конфіденційна  інформація),  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського  району  Сумської  області   площею  0,1200  га,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Володіну Олексію Григоровичу, у власність для індивідуального садівництва
(код  КВЦПЗ  01.05)  за  адресою:  вул.  Лебединська,  смт  Чупахівка
Чупахівської  селищної  ради,  Охтирського  району  Сумської  області,
кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:02:002:3072.
  2.  Передати  у  приватну  власність  громадянину  Володіну  Олексію
Григоровичу,  зареєстрованому  за  адресою:  (конфіденційна  інформація)
земельну  ділянку площею –  0,1200 га  для  індивідуального  садівництва  (в
тому числі угіддя – багаторічні насадження), кадастровий номер земельної
ділянки  5920355500:02:002:3072,   розташовану   за  адресою:  вул.
Лебединська,  смт  Чупахівка,  Чупахівської  селищної  ради,   Охтирського
району Сумської області.

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

Селищний голова                             Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Глебовій Яні 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 Глебової Яни 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 1,8342 га, селищна рада ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл громадянці Глебовій Яні 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  1,8342 га,
кадастровий  номер  5920382000:01:001:5213,  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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки у  власність гр.  Шмакову Олексію Леонідовичу 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 Шмакова  Олексія  Леонідовича,
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  населеного  пункту,  орієнтовною  площею  0,7000  га,селищна  рада
ВИРІШИЛА:

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у приватну власність гр. Шмакову Олексію Леонідовичу,
який зареєстрований за  адресою:  (конфіденційна інформація),  на земельну
ділянку  орієнтовною площею 0,7000 га для ведення особистого селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із  земель  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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Олещенко Лілії 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 Олещенко Лілії 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 1,6420 га, селищна рада ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл громадянці Олещенко Лілії 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  1,6420  га,
кадастровий  номер  5920382000:01:001:5235,  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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Шульзі Любові 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 Шульги Любові 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 Шульзі Любові 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  5920382000:01:001:5209,  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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Іваховій  Світлані  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 Івахової Світлани 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 2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл громадянці Іваховій Світлані 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  2,0000 га,
кадастровий  номер  5920355500:01:002:0166,  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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Боровенській Ганні Вадимівні
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  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, розташовану на
території   Чупахівської  селищної  ради,  площею  1,8342  га,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл громадянці Боровенській Ганні Вадимівні, 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  5920382000:01:001:5218,  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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Ольховику 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 Ольховика  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,
орієнтовною площею 2,0000 га,селищна рада ВИРІШИЛА:

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності у приватну власність гр. Ольховику
Олегу  Володимировичу,  який  зареєстрований  за  адресою:  (конфіденційна
інформація),  на  земельну  ділянку   орієнтовною  площею  2,0000  га  для
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) із земель
сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташовану за
межами 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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки у власність гр. Невдачиній Марині Миколаївні  для
ведення особистого селянського господарства 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті  50 Закону України «Про землеустрій»,
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву  громадянки Невдачиної  Марини  Миколаївни,
зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  орієнтовною
площею 1,5000 га,селищна рада ВИРІШИЛА:

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  гр.
Невдачиній  Марині  Миколаївні,  яка  зареєстрована  за  адресою:
(конфіденційна  інформація),  на  земельну  ділянку   орієнтовною  площею
1,5000  га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  (код  КВЦПЗ
01.03)  із  земель  сільськогосподарського  призначення,  розташовану  за
межами 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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Зорич Галині 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 Зорич Галини Миколаївни, зареєстрованої за
адресою:  (конфіденційна  інформація),  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 2,0000
га,селищна рада ВИРІШИЛА:

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  гр.  Зорич
Галині Миколаївні,  яка  зареєстрована  за  адресою:  (конфіденційна
інформація),  на  земельну  ділянку   орієнтовною  площею  2,0000  га  для
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) із земель
сільськогосподарського призначення, розташовану за межами 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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Кужель Валентині Яківні 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 Валентини Яківни, 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 Валентині Яківні, 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  5920382000:01:001:5234,  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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки у  власність  громадянці  Лимарь Діні  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 Лимарь Діни  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 1,6420 га, селищна рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати дозвіл громадянці  Лимарь Діні  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  1,6420  га,
кадастровий  номер  5920382000:01:001:5242,  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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Тертичній  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  Тертичної  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  Тертичній  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  5920382000:01:001:5230,  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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Боровенській  Людмилі
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  Боровенської  Людмили  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  Боровенській  Людмилі  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  5920382000:01:001:5203,  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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Волкову  Сергію
Олексійовичу для ведення особистого селянського господарства 

Відповідно  до  пункту  34  частини  першої   статті  26,  статті  33  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті  50 Закону України «Про землеустрій»,
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву  громадянина 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,
розташовану на території   Чупахівської селищної ради, площею 1,8342 га,
селищна рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати  дозвіл  громадянину  Волкову  Сергію  Олексійовичу,
зареєстрованому  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)
площею 1,8342 га,  кадастровий номер 5920382000:01:001:5189, 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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Ральцеву  Сергію
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 Ральцева  Сергія  Анатолійовича,
зареєстрованого  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  про  надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
розташовану на території   Чупахівської селищної ради, площею 1,8342 га,
селищна рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати  дозвіл  громадянину Ральцеву  Сергію  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 1,8342 га,  кадастровий номер 5920382000:01:001:5206, 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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Хижняку  Сергію
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 Хижняка  Сергія  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 Хижняку  Сергію  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 5920382000:01:001:5192, 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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Івахову Миколі Вікторовичу
для ведення особистого селянського господарства 

Відповідно  до  пункту  34  частини  першої   статті  26,  статті  33  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті  50 Закону України «Про землеустрій»,
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву  громадянина Івахова  Миколи  Вікторовича,
зареєстрованого  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  про  надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
розташовану на території   Чупахівської селищної ради, площею 2,0000 га,
селищна рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати  дозвіл  громадянину Івахову  Миколі  Вікторовичу,
зареєстрованому  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)
площею 2,0000 га,  кадастровий номер 5920355500:01:002:0163, 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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Гавриловій 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 Гаврилової  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,  орієнтовною
площею 1,0000 га,селищна рада ВИРІШИЛА:

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності у приватну власність гр. Гавриловій
Тетяні  Володимирівні,  яка  зареєстрована  за  адресою:  (конфіденційна
інформація),  на  земельну  ділянку   орієнтовною  площею  1,0000  га  для
ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) із земель
сільськогосподарського призначення комунальної власності,  розташовану в
межах с. Оленинське 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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Гиркіній Олені 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 Гиркіної Олени Олексіївни, 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  населеного
пункту, орієнтовною площею 0,9400 га,селищна рада ВИРІШИЛА:

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності у приватну власність гр. Гиркіній
Олені Олексіївні, яка зареєстрована за адресою: (конфіденційна інформація),
на земельну ділянку  орієнтовною площею 0,9400 га для ведення особистого
селянського  господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із  земель
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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Боровенському Олександру
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 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,
розташовану на території   Чупахівської селищної ради, площею 1,8342 га,
селищна рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати  дозвіл  громадянину Боровенському Олександру  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 1,8342 га,  кадастровий номер 5920382000:01:001:5205, 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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Яризьку  Ігорю
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 Яризька  Ігоря  Анатолійовича,
зареєстрованого  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  про  надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
розташовану на території   Чупахівської селищної ради, площею 1,6420 га,
селищна рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати  дозвіл  громадянину Яризьку  Ігорю  Анатолійовичу,
зареєстрованому  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)
площею 1,6420 га,  кадастровий номер 5920382000:01:001:5237, 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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Горбатенку  Сергію
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 Горбатенка  Сергія  Петровича,
зареєстрованого  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  про  надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
розташовану на території   Чупахівської селищної ради, площею 1,8342 га,
селищна рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати  дозвіл  громадянину Горбатенку  Сергію  Петровичу,
зареєстрованому  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)
площею 1, 8342 га,  кадастровий номер 5920382000:01:001:5217, 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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Ашуровій  Галині  Генадіївні  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 Ашурової Галини Генадіївни, зареєстрованої
за адресою: (конфіденційна інформація),  про надання дозволу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства,  на  території  Чупахівської
селищної ради, орієнтовною площею 2,0000 га,селищна рада ВИРІШИЛА:

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у приватну власність гр. Ашуровій Галині Генадіївні, яка
зареєстрована за адресою: (конфіденційна інформація), на земельну ділянку
орієнтовною  площею  2,0000  га  для  ведення  особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із  земель  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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Хижняк Марії Матвіївні 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 Марії Матвіївни, зареєстрованої за
адресою:  (конфіденційна  інформація),  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства,  на  території  Чупахівської
селищної ради, орієнтовною площею 1,6000 га,селищна рада ВИРІШИЛА:

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  приватну  власність  гр.  Хижняк  Марії  Матвіївні,  яка
зареєстрована за адресою: (конфіденційна інформація), на земельну ділянку
орієнтовною  площею  1,6000  га  для  ведення  особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із  земель  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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Бойку Віталію Дмитровичу
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 Бойка Віталія Дмитровича, 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 Бойку Віталію Дмитровичу, 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  5920382000:01:001:5239,  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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Олтян 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 Олтян 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,  на  території  Чупахівської
селищної ради, орієнтовною площею 2,0000 га,селищна рада ВИРІШИЛА:

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у приватну власність гр.  Олтян Любові Миколаївні,  яка
зареєстрована за адресою: (конфіденційна інформація), на земельну ділянку
орієнтовною  площею  2,0000  га  для  ведення  особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із  земель  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

              Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  надання  дозволу  громадянці  Кузьменко  Наталії  Анатоліївні  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 Наталії Анатоліївни, зареєстрованої за адресою:
(конфіденційна  інформація),   про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого  селянського  господарства,  орієнтовною  площею  1,9000  га  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області,
селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1.  Надати  дозвіл  громадянці  Кузьменко  Наталії  Анатоліївни,
зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація),  на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність для  ведення
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною
площею  1,9000  га  із  земель  запасу  сільськогосподарського  призначення
бувшого КСП ім. Луначарського, розташовану за межами населених пунктів
на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області.
     
     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання

              Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянці Олійник Наталії Василівні на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,  розглянувши
заяву громадянки Олійник  Наталії  Василівни,  зареєстрованої  за  адресою:
(конфіденційна  інформація),   про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого  селянського  господарства,  орієнтовною  площею  2,0000  га  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області,
селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1. Надати дозвіл громадянці Олійник Наталії Василівни, зареєстрованій за
адресою:  (конфіденційна  інформація),   на  розробку  проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  орієнтовною площею
1,9000 га із земель запасу сільськогосподарського призначення бувшого КСП
ім. Луначарського,  розташовану за межами населених пунктів на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
     
     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки у  власність громадянину –  учаснику АТО Галушці
Олексію Леонідовичу  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 Галушко  Олексія  Леонідовича,
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 1,1641 га,
селищна рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати  дозвіл  громадянину Галушко  Олексію  Леонідовичу,
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, 1641 га,  кадастровий номер 5920386300:01:004:0196, 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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки у  власність громадянці  Бублик Марині 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 Бублик Марини Михайлівни, зареєстрованої
за адресою: (конфіденційна інформація),  про надання дозволу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства,  розташовану  на  території
Чупахівської селищної ради, площею 0,5500 га, селищна рада ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл громадянці Бублик Марині Михайлівні, зареєстрованій за
адресою:  (конфіденційна  інформація),  на  розробку  проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею  0,5500  га,
кадастровий  номер  5920385400:01:001:5876,  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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Кузьменку  Олександру
Вікторовичу для ведення особистого селянського господарства 

Відповідно  до  пункту  34  частини  першої   статті  26,  статті  33  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті  50 Закону України «Про землеустрій»,
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву  громадянина Кузьменка Олександра  Вікторовича,
зареєстрованого  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  про  надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
розташовану на території   Чупахівської селищної ради, площею 2,0000 га,
селищна рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати  дозвіл  громадянину Кузьменку  Олександру  Вікторовичу,
зареєстрованому  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)
площею 2,0000 га,  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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Виходець Ганні Василівні для
ведення особистого селянського господарства 

Відповідно  до  пункту  34  частини  першої   статті  26,  статті  33  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті  50 Закону України «Про землеустрій»,
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши заяву громадянки Виходець Ганни Василівни, зареєстрованої за
адресою:  (конфіденційна  інформація),  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства,  розташовану  за  межами  с.
Олешня,  на  території   Чупахівської  селищної  ради,  площею  0,4000  га,
селищна рада ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл громадянці Виходець Ганні Василівні, зареєстрованій за
адресою:  (конфіденційна  інформація),  на  розробку  проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею  0,4000  га,
розташовану 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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Гоменюку  Володимиру
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 Гоменюка  Володимира  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 в межах с. Олешня, на території  Чупахівської селищної ради,
площею 1,6000 га, селищна рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати  дозвіл  громадянину Гоменюку Володимиру Петровичу,
зареєстрованому  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)
площею  1,6000  га,   розташовану  в  межах 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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Сидоренко  Марії
Костянтинівні для ведення особистого селянського господарства 

Відповідно  до  пункту  34  частини  першої   статті  26,  статті  33  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті  50 Закону України «Про землеустрій»,
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву  громадянки Сидоренко  Марії  Костянтинівни,
зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану на
території   Чупахівської  селищної  ради,  площею  0,5000  га,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

    1.  Надати  дозвіл  громадянці Сидоренко  Марії  Костянтинівні,
зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею
0,5000  га,   кадастровий  номер  5920385400:01:001:5880,  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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Потапенко 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 Потапенко 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 0,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл громадянці Потапенко 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  0,5000  га,
кадастровий  номер  5920385400:01:001:5879,  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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Совало Ірині Вікторівні для
ведення особистого селянського господарства 

Відповідно  до  пункту  34  частини  першої   статті  26,  статті  33  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті  50 Закону України «Про землеустрій»,
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши заяву громадянки Совало Ірини Вікторівни, зареєстрованої за
адресою:  (конфіденційна  інформація),  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства,  розташовану  на  території
Чупахівської селищної ради, площею 0,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл громадянці Совало Ірині Вікторівні,  зареєстрованій за
адресою:  (конфіденційна  інформація),  на  розробку  проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею  0,5000  га,
кадастровий  номер  5920385400:01:001:5878,  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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки у  власність громадянці  Нещеретній Тетяні  Іванівні
для ведення особистого селянського господарства 

Відповідно  до  пункту  34  частини  першої   статті  26,  статті  33  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті  50 Закону України «Про землеустрій»,
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши заяву громадянки Нещеретної Тетяни Іванівни, зареєстрованої
за адресою: (конфіденційна інформація),  про надання дозволу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства,  розташовану  на  території
Чупахівської селищної ради, площею 0,5500 га, селищна рада ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл громадянці Нещеретній Тетяні Іванівні, зареєстрованій за
адресою:  (конфіденційна  інформація),  на  розробку  проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею  0,5500  га,
кадастровий  номер  5920385400:01:001:5873,  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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Семигуку Руслану Ігоровичу
для ведення особистого селянського господарства 

Відповідно  до  пункту  34  частини  першої   статті  26,  статті  33  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті  50 Закону України «Про землеустрій»,
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши заяву громадянина Семигука Руслана Ігоровича, зареєстрованої
за адресою: (конфіденційна інформація),  про надання дозволу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства,  розташовану  на  території
Чупахівської селищної ради, площею 0,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати  дозвіл  громадянину  Семигуку  Руслану  Ігоровичу,
зареєстрованому  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  на  розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
площею  0,5000  га,   кадастровий  номер  5920385400:01:001:5881,
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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину – учаснику АТО Макаренку
Сергію Івановичу для ведення особистого селянського господарства 

Відповідно  до  пункту  34  частини  першої   статті  26,  статті  33  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті  50 Закону України «Про землеустрій»,
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву  громадянина  –  учасника  АТО  Макаренка  Сергія
Івановича,  зареєстрованого  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  про
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  розташовану  на  території   Чупахівської  селищної  ради,
площею 2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати  дозвіл  громадянину  Макаренку  Сергію  Івановичу,
зареєстрованому  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  на  розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
площею  2,0000  га,   кадастровий  номер  5920385400:01:001:5882,
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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Проценку Івану 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 Проценка Івана Павловича, зареєстрованого
за адресою: (конфіденційна інформація),  про надання дозволу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства,  розташовану  на  території
Чупахівської селищної ради, площею 0,5500 га, селищна рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати  дозвіл  громадянину  Проценку  Івану  Павловичу,
зареєстрованому  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  на  розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
площею  0,5000  га,   кадастровий  номер  5920385400:01:001:5875,
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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Максаковій  Аліні
Олександрівні  для ведення особистого селянського господарства 

Відповідно  до  пункту  34  частини  першої   статті  26,  статті  33  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті  50 Закону України «Про землеустрій»,
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву  громадянки Максакової  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, розташовану на
території   Чупахівської  селищної  ради,  площею  0,5900  га,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

    1.  Надати  дозвіл  громадянці Максаковій  Аліні  Олександрівні,
зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею
0,5900  га,   кадастровий  номер  5920385400:01:001:5825,  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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Кісліченку  Олександру
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  Кісліченка  Олександра  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 0,5500 га,
селищна рада ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл громадянину Кісліченку Олександру 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  0,5500  га,   кадастровий  номер  5920385400:01:001:5874,
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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Макаренко 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 Макаренко  Валентини  Іванівни,
зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану на
території   Чупахівської  селищної  ради,  площею  0,5500  га,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

    1. Надати дозвіл громадянці Макаренко Валентині Іванівні, зареєстрованій
за адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею  0,5500  га,
кадастровий  номер  5920385400:01:001:5872,  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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Хоменку  Олександру
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  Хоменка  Олександра  Олексійовича,
зареєстрованого  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  про  надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
розташовану на території   Чупахівської селищної ради, площею 0,5500 га,
селищна рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати  дозвіл  громадянину  Хоменку  Олександру  Олексійовичу,
зареєстрованому  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  на  розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
площею  0,5500  га,   кадастровий  номер  5920385400:01:001:5871,
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
            Десята  сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Гоменюк Надії 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 Гоменюк Надії  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 1,1640 га, селищна рада ВИРІШИЛА:

    1.  Надати дозвіл громадянці Гоменюк Надії  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  1,1640  га,
кадастровий  номер  5920385300:01:004:0197,  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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  надання  дозволу  громадянці  Кузьменко  Маргариті  Олегівні  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву громадянки Кузьменко  Маргарити  Олегівни,
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 населених пунктів, на території Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району,  Сумської  області,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:
        
      1.  Надати  дозвіл  громадянці  Кузьменко  Маргариті  Олегівні,
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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  надання  дозволу  громадянці  Малишко  Наталії  Іларіонівні  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши заяву громадянки Малишко Наталії Іларіонівни, 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 населених пунктів,  на території  Чупахівської селищної ради
Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1. Надати дозвіл громадянці Малишко Наталії Іларіонівні, 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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  надання  дозволу  громадянці  Бистрицькій  Ніні  Данилівні  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши заяву громадянки Бистрицької Ніни Данилівни, 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 населених пунктів,  на території  Чупахівської селищної ради
Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1. Надати дозвіл громадянці Бистрицькій Ніні Данилівні, 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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  надання  дозволу  громадянину  Гаранжі  Івану  Анатолійовичу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву громадянина  Гаранжі  Івана  Анатолійовича,
зареєстрованого  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),   про  надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
орієнтовною площею 0,5000 га в межах с. Нове, на території Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району,  Сумської  області,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:
        
      1.  Надати  дозвіл  громадянину  Гаранжі  Івану  Анатолійовичу,
зареєстрованому  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність для
ведення  особистого  селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)
орієнтовною  площею  0,5000  га  із  земель  запасу  сільськогосподарського
призначення розташовану в межах с.Нове 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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  надання  дозволу  громадянину  Водяницькому  Сергію
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
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву громадянина  Водяницького  Сергія  Миколайовича,
зареєстрованого  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),   про  надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
орієнтовною площею 2,0000 га  за  межами населених пунктів  на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА:
        
      1.  Надати дозвіл громадянину Водяницькому Сергію Миколайовичу,
зареєстрованому  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність для
ведення  особистого  селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)
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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  надання  дозволу  громадянці  Горбуленко  Тетяні  Анатоліївні  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву громадянки  Горбуленко  Тетяни  Анатоліївни,
зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація),  про надання дозволу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  орієнтовною
площею 0,2500 га в межах с. Горяйстівка, на території Чупахівської селищної
ради Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1.  Надати  дозвіл  громадянці  Горбуленко  Тетяні  Анатоліївні,
зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність для  ведення
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною
площею  0,2500  га  із  земель  запасу  сільськогосподарського  призначення
розташовану в межах с.Горяйстівка 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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянці Мурашко Надії Василівні на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши заяву громадянки Мурашко Надії Василівни, зареєстрованої за
адресою:  (конфіденційна  інформація),   про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 0,2500
га  в  межах  с.  Оленинське,  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1. Надати дозвіл громадянці Мурашко Надії Василівні, зареєстрованій за
адресою:  (конфіденційна  інформація),  на  розробку  проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  орієнтовною площею
0,2500 га із земель запасу сільськогосподарського призначення розташовану
в межах с. Оленинське 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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про передачу у спільну часткову власність Вітер Варварі  Миколаївні
земельної  ділянки  у  власність  для  будівництва  і  обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  та  споруд  (  присадибна
ділянка) 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 19, 40, 116, 118,
121, 122,  125, 126 Земельного кодексу України, статті  50 Закону України
«Про  землеустрій»,  та  рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,
житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва
та  земельних  відносин,  розглянувши  заяву громадянки  Вітер  Варвари
Миколаївни,  зареєстрованої  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),   про
передачу  у  спільну  часткову  власність  1/8  частини  земельної  ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд  (присадибна  ділянка)  розташовану   за  адресою:  (конфіденційна
інформація), на території Чупахівської селищної ради Охтирського району,
Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1.  Передати  у  спільну  часткову  власність  громадянці  Вітер  Варварі
Миколаївні 1/8 частини земельної ділянки для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)
з кадастровим номером: 5920355500:04:001:0070, загальною площею 0,2500
га,  розташовану   за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області     
     2.  Громадянці Вітер Варварі Миколаївні здійснити відповідні дії щодо
державної  реєстрації  речових  прав  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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянину Вакуленко Віталію Вікторовичу на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву громадянина  Вакуленка  Віталія  Вікторовича,
зареєстрованого  за  адресою:  (конфіденційна  інформація)  про  надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
орієнтовною площею 1,8342 га  за  межами населених пунктів  на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА:
        

      1.  Надати  дозвіл  громадянину  Вакуленку  Віталію  Вікторовичу,
зареєстрованому  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  на  розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
площею  1,8342  га,   кадастровий  номер  5920382000:01:001:5215,
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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянину Кужелю Андрію 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
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву громадянина  Кужеля  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,
орієнтовною площею 1,6420 га  за  межами населених пунктів  на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА:
        

      1.  Надати  дозвіл  громадянину  Кужелю  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  1,6420  га,   кадастровий  номер  5920382000:01:001:5226,
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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянину Макусі Володимиру 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
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву громадянина  Макухи  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,
орієнтовною площею 1,8342 га  за  межами населених пунктів  на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА:
        

      1. Надати дозвіл громадянину Макусі 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  1,8342га,   кадастровий  номер  5920382000:01:001:5212,
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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянці Кужель Ганні Миколаївні на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши заяву громадянки Кужель Ганни Миколаївни, зареєстрованої за
адресою:  (конфіденційна  інформація)  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 1,6420
га  за  межами населених пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА:
        

      1. Надати дозвіл громадянці Кужель Ганні 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  5920382000:01:001:5240,  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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  надання  дозволу  громадянці  Топчій  Олені  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
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши заяву громадянки Топчій  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,  орієнтовною площею 1,8342
га  за  межами населених пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА:
        

      1. Надати дозвіл громадянці Топчій Олені Сергіївні, зареєстрованій за
адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної  ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства  (код згідно КВЦПЗ 01.03)  площею 1,8342 га,
кадастровий  номер  5920382000:01:001:5219,  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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянину Багулі Володимиру Олексійовичу на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву громадянина  Багулі  Володимира  Олексійовича,
зареєстрованого  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),   про  надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
орієнтовною площею 1,8342 га  за  межами населених пунктів  на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА:
        

      1.  Надати  дозвіл  громадянину  Багулі  Володимиру Олексійовичу,
зареєстрованому  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  на  розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
площею  1,8342га,   кадастровий  номер  5920382000:01:001:5216,
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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянину Івахову Владиславу 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
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву громадянина  Івахова  Владислава  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  за  межами населених пунктів  на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА:
        

      1.  Надати дозвіл громадянину Івахову Владиславу 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  5920355500:01:002:0165,
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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  надання  дозволу  громадянці  Горбатенко  Вікторії  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
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши заяву громадянки Горбатенко Вікторії 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 1,8342
га  за  межами населених пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА:
        

      1.  Надати  дозвіл  громадянці  Горбатенко  Вікторії  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  5920382000:01:001:5210,
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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянину Дашутіну Дмитру Анатолійовичу на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву громадянина  Дашутіна  Дмитра  Анатолійовича,
зареєстрованого  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),   про  надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
орієнтовною площею 1,8342 га  за  межами населених пунктів  на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА:
        

      1.  Надати  дозвіл  громадянину  Дашутіну  Дмитру  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  1,8342га,   кадастровий  номер  5920382000:01:001:5207,
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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  надання  дозволу  громадянці  Гуцовій  Альоні  Олександрівні  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву громадянки Гуцової  Альони  Олександрівни,
зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація),  про надання дозволу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  орієнтовною
площею 2,0000 га за межами населених пунктів, на території Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району,  Сумської  області,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:
        
      1.  Надати  дозвіл  громадянці  Гуцовій  Альоні  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) 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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянину Федорову Андрію Володимировичу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву громадянина  Федорова  Андрія  Володимировича,
зареєстрованого  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),   про  надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
орієнтовною площею 1,6420 га  за  межами населених пунктів  на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА:
        

      1. Надати дозвіл громадянину Федорову Андрію 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  1,6420  га,   кадастровий  номер  5920382000:01:001:5228,
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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянці Мазун Світлані Василівні на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши заяву громадянки Мазун Світлани Сергіївна, зареєстрованої за
адресою:  (конфіденційна  інформація),   про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 1,8342
га  за  межами населених пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА:
        

      1. Надати дозвіл громадянці Мазун Світлані 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  5920382000:01:001:5214,  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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  надання  дозволу  громадянці  Бережній  Анжелі  Володимирівні  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши заяву громадянки Бережної Анжели 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 1,8342
га  за  межами населених пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА:
        

      1.  Надати  дозвіл  громадянці  Бережній  Анжелі  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  5920382000:01:001:5220,
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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  надання  дозволу  громадянці  Столяренко  Тетяні  Миколаївні  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву громадянки  Столяренко  Тетяни  Миколаївни,
зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація),  про надання дозволу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  орієнтовною
площею 1,8342 га за  межами населених пунктів на території  Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району,  Сумської  області,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:
        

      1.  Надати  дозвіл  громадянці  Столяренко  Тетяні  Миколаївні,
зареєстрованій  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  на  розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
площею  1,8342  га,   кадастровий  номер  5920382000:01:001:5204,
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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  надання  дозволу  громадянці  Мамулі  Вікторії  Олександрівні  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву громадянки  Мамули  Вікторії  Олександрівни,
зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація),  про надання дозволу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  орієнтовною
площею 0,5700 га в межах смт Чупахівка, на території Чупахівської селищної
ради Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1.  Надати  дозвіл  громадянці  Мамули  Вікторії  Олександрівни,
зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність для  ведення
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною
площею  0,5700  га  із  земель  запасу  сільськогосподарського  призначення
розташовану в межах смт Чупахівка на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області.
     
     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  надання  дозволу  громадянці  Щербак  Олені  Олександрівні  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
комунальної  власності  в  оренду  для  будівництва  та  обслуговування
будівель торгівлі  

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву громадянки  Щербак  Олени  Олександрівни,
зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
комунальної власності в оренду для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі,  орієнтовною  площею  0,0250  га  розташовану  за  адресою:  вул.
Слобожанська, б. 1а, смт Чупахівка, Охтирського району, Сумської області,
селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1. Надати дозвіл громадянці Щербак Олені Олександрівні, зареєстрованій
за адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  в  оренду  для  будівництва  та
обслуговування  будівель  торгівлі  (код  згідно  КВЦПЗ  03.07)  орієнтовною
площею  0,0250  га  із  земель  запасу  комунальної  власності
несільськогосподарського  призначення  розташовану  в  за  адресою:  вул.
Слобожанська, б. 1а, 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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянці Горєвій Тетяні Василівні на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши заяву громадянки Горєвої Тетяни Василівни, зареєстрованої за
адресою:  (конфіденційна  інформація),   про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 2,0000
га  за  межами  с.Олешня,  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1. Надати дозвіл громадянці Горєвій Тетяні Василівні, зареєстрованій за
адресою:  (конфіденційна  інформація),  на  розробку  проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  орієнтовною площею
1,8000 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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  надання  дозволу  громадянину  –  учаснику  АТО  Данілову  Олегу
Сергійовичу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву громадянина  –  учасника  АТО  Данілова  Олега
Сергійовича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація),  про
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, орієнтовною площею 2,0000 га за межами населених пунктів
на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району,  Сумської
області, селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1.  Надати  дозвіл  громадянину  Данілову  Олегу  Сергійовичу,
зареєстрованому  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність для
ведення  особистого  селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)
орієнтовною  площею  1,9000  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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  надання  дозволу  громадянину  –  учаснику  АТО  Хижкову
Володимиру  Степановичу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву громадянина  –  учасника  АТО  Хижкова  Володимира
Степановича, 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 за межами населених пунктів
на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району,  Сумської
області, селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1.  Надати  дозвіл  громадянину  Хижкову  Володимиру  Степановичу,
зареєстрованому  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність для
ведення  особистого  селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)
орієнтовною  площею  1,5000  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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  надання  дозволу  громадянину  –  учаснику  АТО  Хижкову
Володимиру  Степановичу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву громадянина  –  учасника  АТО  Хижкова  Володимира
Степановича, 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 за межами населених пунктів
на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району,  Сумської
області, селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1.  Надати  дозвіл  громадянину  Хижкову  Володимиру  Степановичу,
зареєстрованому  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність для
ведення  особистого  селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)
орієнтовною  площею  1,5000  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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянину Бездрабко Олександру Васильовичу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву громадянина  Бездрабко  Олександра  Васильовича,
зареєстрованого  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),   про  надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
орієнтовною площею 2,0000 га  за  межами населених пунктів  на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА:
        
      1.  Надати  дозвіл  громадянину  Бездрабко  Олександру  Васильовичу,
зареєстрованому  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність для
ведення  особистого  селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)
орієнтовною  площею  1,6000  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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  надання  дозволу  громадянину  Ярошенко  Сергію  Петровичу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву громадянина  Ярошенко  Сергія  Петровича,
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  за  межами населених пунктів  на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА:
        
      1.  Надати  дозвіл  громадянину  Ярошенку  Сергію  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)
орієнтовною  площею  1,6000  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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  надання  дозволу  громадянину  Ткаченко  Віталію  Вікторовичу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву громадянина  Ткаченко  Віталія  Вікторовича,
зареєстрованого  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),   про  надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
орієнтовною площею 1,8342 га  за  межами населених пунктів  на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА:
        

      1.  Надати  дозвіл  громадянину  Ткаченку  Віталію  Вікторовичу,
зареєстрованому  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),  на  розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
площею  1,8342  га,   кадастровий  номер  5920382000:01:001:5211,
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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянину Довгополу Анатолію Андрійовичу на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши  заяву громадянина  Довгопола  Анатолія  Андрійовича,
зареєстрованого  за  адресою:  (конфіденційна  інформація),   про  надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
орієнтовною площею 1,6420 га  за  межами населених пунктів  на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА:
        

      1.  Надати дозвіл громадянину Довгополу Анатолію Андрійовичу,
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  5920382000:01:001:5241,
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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянці Ромась Дарині Анатоліївні на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши заяву громадянки Ромась Дарини Анатоліївни, 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 населених пунктів,  на території  Чупахівської селищної ради
Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1. Надати дозвіл громадянці Ромась Дарині Анатоліївні, зареєстрованій за
адресою:  (конфіденційна  інформація),  на  розробку  проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про  надання  дозволу  громадянці  Бодрик  Людмилі  Вікторівні  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши заяву громадянки Бодрик Людмили Вікторівни, зареєстрованої
за адресою: (конфіденційна інформація),  про надання дозволу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 2,0000
га за  межами населених пунктів,  на території  Чупахівської селищної ради
Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1. Надати дозвіл громадянці Бодрик Людмилі Вікторівні, зареєстрованій
за адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  орієнтовною площею
1,9000 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

           Десята  сесія
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  

20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про скасування рішення Чупахівської селищної ради тринадцятої сесії
сьомого  скликання від  07.02.2018 «  Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою Боровенській Тетяні Олексіївні» 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33, частини
1 статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ч. 4 ст.
116 Земельного кодексу України, Рішення  Конституційного   Суду України
від  16.04.2009  року  №7-рп/2009,  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  скасування  рішення  Чупахівської  селищної  ради
тринадцятої сесії сьомого скликання від 07.02.2018 « Про надання дозволу на
розробку  проекту  землеустрою  Боровенській  Тетяні  Олексіївні»,  та
вилучення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, площею
0,2000 га в межах смт Чупахівка, Чупахівської селищної ради Охтирського
району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1.  Скасувати  рішення Чупахівської  селищної  ради тринадцятої  сесії
сьомого  скликання  від  07.02.2018  «  Про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  Боровенській  Тетяні  Олексіївні»  та  зняти  його  з
контролю.
     2.   Зарахувати  земельну ділянку сільськогосподарського призначення
площею 0,2000  га,  розташовану  в  межах  смт  Чупахівка  до  земель  запасу
комунальної  власності  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району,
Сумської області.

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
              Десята сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про розгляд заяви громадянки Савченко Ірини Василівни  про надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у  власність для ведення особистого селянського господарства
на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської
області

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями
33,59  Закону  України  «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,  пункту  7
статті 118 Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань
будівництва,  житлово  –  комунального  господарства,  транспорту,  зв’язку,
підприємництва  та  земельних  відносин,  розглянувши  заяву  громадянки
Савченко  Ірини  Василівни,  зареєстрованої  за  адресою:  (конфіденційна
інформація), Охтирського району  Сумської області, 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
орієнтованою площею 2,0000 га,   селищна рада  ВИРІШИЛА:

1.Відмовити  громадянці  Савченко  Ірині  Василівні,  зареєстрованій  за
адресою:(конфіденційна  інформація),  в  наданні  дозволу  на  розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення  особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області  орієнтованою
площею   2,0000  га,  в  зв’язку  з  тим,  що  до  заяви  не  додано  графічні
матеріали, на яких зазначено чітке місце розташування бажаної земельної
ділянки,  тобто  мається  невідповідність  місце  розташування  об’єкта
вимогам законів прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

                Селищний голова                             Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
              Десята сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33,59
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статті  79-1,
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 Бойко  Олександра  Юрійовича,  зареєстрованого  за  адресою:
(конфіденційна  інформація),  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого  селянського  господарства  площею  2,0000  га,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

    1. Відмовити громадянину Бойку Олександру Юрійовичу, в наданні
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
орієнтовною площею 2,0000 га,  розташовану  на  території   Чупахівської
селищної  ради   в  зв’язку  з  тим,  що  земельна  ділянка,  на  яку  вказані
графічні  матеріали  до  пакету  документів,  вже  сформована  і  має  свою
конфігурацію,  площу  та  кадастровий  номер,  формування  земельних
ділянок  шляхом  поділу  та  об`єднання  раніше  сформованих  земельних
ділянок,  які  перебувають  у  власності  або  користуванні,  без  зміни  їх
цільового  призначення  здійснюються  за  технічною  документацією  із
землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок, тобто бажане
місце розташування земельної ділянки не відповідає місцю розташування
об`єкта  вимогам  законів  України  та  прийнятих  відповідно  до  них
нормативно-правових актів. 
       

             
Селищний голова                             Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
              Десята сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка
Про розгляд заяви громадянина Шевченко Андрія 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, статтями 33,
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 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
Шевченка  Андрія  Володимировича,  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  Шевченку  Андрію Володимировичу,  в
наданні  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  орієнтовною площею 2,0000  га,  розташовану  на  території
Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, що земельні ділянки, на які
вказані графічні матеріали до пакету документів: при розпаюванні земель
колективної  власності  бувшого  КСП  «Більшовик»  були  передані  в
приватну  власність  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва  (пай)  іншим  громадянам,  при  розпаюванні  земель
колективної власності бувшого КСП « ім. Луначарського» були передані в
приватну  власність  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва  (пай)  іншим  громадянам,  при  розпаюванні  земель
колективної власності бувшого ВАТ «Чупахівський бурякорадгосп» була
передана  в  приватну  власність  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва ( пай) іншому громадянину,  у 2004
році  рішенням  Охтирської  районної  державної  адміністрації  земельні
ділянки  були  передані  працівникам  соціальної  сфери  Чупахівської
селищної ради, тобто мається невідповідність місце розташування об’єкта
вимогам законів прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Селищний голова                             Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
              Десята сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про розгляд заяви Бездрабко Лідії Михайлівні щодо надання дозволу на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства

   Відповідно до пункту 7 статті  118 Земельного кодексу України, Закону
України  «Про землеустрій»,  пункту  34 частини 1  статті  26,  статей  34,  59
Закону  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та  рішення
постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши заяву громадянки Бездрабко Лідії Михайлівни, зареєстрованої
за адресою: (конфіденційна інформація),  про надання дозволу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 0,5000
га, розташовану за адресою: с. Нове, вул. Кощеєва, на території  Чупахівської
селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА:

       1. Відмовити громадянці Бездрабко Лідії Михайлівні, в наданні дозволу
на розробку  проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною
площею  0,5000  га,  розташовану  за  адресою:  с.  Нове,  вул.  Кощеєва,  на
території   Чупахівської  селищної  ради,  в  зв’язку  з  тим,  що  графічні
матеріали  земельної  ділянки  не  відповідають  вимогам:  а  саме  ділянка
вказана  на  іншу  адресу  с.  Нове,  вул.  Кощеєва,  б.12,  яка  перебуває  у
приватній  власності,  земельна  ділянка  не  була  відчуджена  та  не
передавалась у комунальну власність, тобто мається невідповідність місце
розташування  об’єкта  вимогам  законів  прийнятих  відповідно  до  них
нормативно-правових актів.  

. 

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
              Десята сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я  
20.08.2021                                                                                          смт  Чупахівка

Про розгляд  заяви  громадянки  Войт  Діани   Федорівни  про  надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  кадастровий  номер   5920382000:01:004:5036  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, статтями 33,
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34, 79-1,
частини 7 статті  118  Земельного кодексу України, на виконання рішення
Сумського   окружного   адміністративного   суду   від  02.08.2021 року по
справі  № 480/4607/21 за позовом  Войт Д. Ф. до Чупахівської селищної ради
про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити
дії,  рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних відносин,
розглянувши клопотання  громадянки  Войт Діани  Федорівни, проживаючої
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 Войт Діані  Федорівні, в наданні дозволу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
кадастровий  номер  5920382000:01:004:5036 у  власність  для  ведення
особистого  селянського  господарства,  орієнтовною  площею  2,0000  га,
розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, що
вказана земельна ділянка,  на яку надані  графічні матеріали 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,  також формування земельних ділянок шляхом
поділу  та  об`єднання  раніше  сформованих  земельних  ділянок,  які



перебувають  у  власності  або  користуванні,  без  зміни  їх  цільового
призначення  здійснюються  за  технічною документацією із  землеустрою
щодо  поділу  та  об`єднання  земельних  ділянок,  тобто  бажане  місце
розташування земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта
вимогам  законів  України  та  прийнятих  відповідно  до  них  нормативно-
правових актів. 

          
             

Селищний голова                             Олександр КУЖЕЛЬ
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