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ПРОТОКОЛ 

Тридцять другої сесії селищної ради 

сьомого скликання 

від 22.10.2020                                                                          смт Чупахівка 

                                                                   

Обрано депутатів - 13 

Присутні на сесії – 10 депутатів ( список присутніх депутатів додається) 

Голова сесії – Олександр Кужель - селищний голова 

Секретар сесії – Микола Маслюк – секретар селищної ради 

 

      Сесію розпочинає селищний голова Олександр Кужель, який 

запропонував такий порядок денний та регламент роботи тридцять другої  

сесії: 

1.Про прийняття субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів 

депутатів місцевих рад та сільських, селищний, міських голів за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету.                                                                  

Доповідає: Тетяна Невдачина – головний спеціаліст фінансового відділу 

Чупахівської селищної ради.                                                                                               

2.Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії сьомого  скликання 

Чупахівської селищної ради від 24.12.2019 року «Про бюджет Чупахівської 

селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік».                                      

Доповідає: Тетяна Невдачина – головний спеціаліст фінансового відділу 

Чупахівської селищної ради.                                                                                              

3.Про прийняття субвенції з обласного бюджету.                                                  

Доповідає: Тетяна Невдачина – головний спеціаліст фінансового відділу 

Чупахівської селищної ради.                                                                                              

4.Про прийняття на обслуговування та звільнення від плати за надання 

соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома комунальної 

установи «Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради»                                                                                  

Доповідає: Світлана Журавель - начальник відділу соціального захисту 

населення Чупахівської селищної ради.                                                                                      

5.Про внесення змін до штатного розпису Чупахівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області.                                                                                                            

Доповідає: Олена Бекірова - виконуюча обов’язки начальника відділу освіти, 

молоді та спорту Чупахівської селищної ради.                                                                  

6.Про затвердження мережі класів та контингенту здобувачів освіти закладів 

освіти Чупахівської селищної ради на 2020/2021 навчальний рік.                       

Доповідає: Олена Бекірова - виконуюча обов’язки начальника відділу освіти, 

молоді та спорту Чупахівської селищної ради.                                                             

7.Про заснування звання «Почесний громадянин Чупахівської громади»                                                                                                         

Доповідає: Лідія Кузьменко - начальник відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Чупахівської селищної  ради.                                                

8. Про затвердження містобудівної документації «Проект внесення змін в 

генеральний план смт Чупахівка Охтирського району Сумської області з 

проектом плану зонування території».                                                                                

Доповідає: Лідія Кузьменко - начальник відділу «Центр надання 



адміністративних послуг» Чупахівської селищної  ради.                                                             

9. Про затвердження «Положення про відділ  ветеринарної та фітосанітарної 

служби  Чупахівської селищної ради»                                                                                

Доповідає: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної  ради.                            

10.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                               

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                                               

11.Про поділ земельних ділянок комунальної власності                                              

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                              

12.Про поділ земельних ділянок комунальної власності                                        

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                            

13.Про надання дозволу Чупахівській селищній раді  на  реєстрацію 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в 

комунальну власність                                                                                                     

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                           

14.Про надання дозволу розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду ПСП АФ «Піонер» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва розташованої за адресою: 

с.Оленинстке, вул. Пушкіна, б.50                                                                                  

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                 

15.Про надання дозволу розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

розташованої за адресою: смт Чупахівка, вул. Садова, б.54а, Охтирського 

району, Сумської області                                                                                                    

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                        

16.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

власність гр. Поддячої Ольги Володимирівни  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.                      

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                             

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину – учаснику АТО Жарікову Ярославу 

Ігоровичу для ведення особистого селянського господарства                                       

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 



економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Буряк Любові Григорівні для ведення особистого 

селянського господарства                                                                                             

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                                                                       

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Хижняку Анатолію Олександровичу для ведення 

особистого селянського господарства.                                                                   

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                               

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Єременко Раїсі Миколаївні для ведення фермерського 

господарства                                                                                                                         

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                               

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Єременко Ользі Іванівні для ведення фермерського 

господарства.                                                                                                           

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                               

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Калантаєнко Маргариті Сергіївні для ведення 

фермерського господарства                                                                                    

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                              

23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

власність гр. Ревері Катерині Іванівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд.                                                           

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину – учаснику АТО Душенку Ігорю 

Валерійовичу для ведення особистого селянського господарства                     

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.  



 25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Кириченко Вірі Андріївні для ведення особистого 

селянського господарства.                                                                                             

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                      

26. Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Луценко Інні Сергіївні                                       

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                 

27. Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Гуцовій Надії Миколаївні                 

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                      

28. Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Титоренко Олені Іванівні          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                        

29. Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Табахаріну Володимиру 

Володимировичу                                                                                                             

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології Чупахівської селищної ради.                                                                            

30. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Арєхову Артему Валерійовичу для ведення 

особистого селянського господарства                                                                        

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                

31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.  Чуб Наталії Вікторівні для ведення 

особистого селянського господарства                                                                                               

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                 

32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину – учаснику АТО  Прядкі Юрію 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства                                 

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                           

33.Про надання згоди Головному управлінню Держгеокадастру  щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Смазі Руслану 



Володимировичу                                                                                                  

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                 

34.Про надання згоди Головному управлінню Держгеокадастру  щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Загребельному 

Валентину Вячеславовичу                                                                                            

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                    

35.Про надання згоди Головному управлінню Держгеокадастру  щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Нагорному Євгену 

Леонідовичу                                                                                                                      

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                      

36.Про надання згоди Головному управлінню Держгеокадастру  щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Пономаренко Василю 

Никифоровичу                                                                                                                    

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                                                        

37. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Лапіній Людмилі Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства                                                                                

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                 

38. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Хижняк Олександру Миколайовичу для 

ведення особистого селянського господарства                                             

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                   

39. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Хижняк Надії Олександрівні для ведення 

особистого селянського господарства                                                                       

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                      

40.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Хижняк Ользі Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства                                                                                           

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                 

41. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки у власність гр. Демиденко Світлані Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства                                                                                 

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                  

42. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Миколенко Віктору Миколайовичу для 

ведення особистого селянського господарства                                                                         

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                     

43. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Міняйло Вірі Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства                                                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                             

44.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Манжай Валентині Григорівні для ведення 

особистого селянського господарства                                                                            

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                                    

45. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Манжай Надії Іванівні для ведення 

особистого селянського господарства                                                                         

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                   

46. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Колєснік Наталії Миколаївні  для ведення 

особистого селянського господарства                                                                                   

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                 

47. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Вакуленко Тетяні Іванівні для ведення 

особистого селянського господарства                                                                           

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                        

48. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Хижняку Миколі Олександровичу для 

ведення особистого селянського господарства                                                   

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                                                    



49. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Лебедь Любові Григорівні для ведення 

особистого селянського господарства                                                                        

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                     

50. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Качан Любові Василівні для ведення 

особистого селянського господарства                                                                               

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                        

51. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Лук’яненко Ніні Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства                                                                            

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                                               

52.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Манчук Вірі Олексіївні для ведення 

особистого селянського господарства                                                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                           

53. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Горяйстовій Вірі Григорівні для ведення 

особистого селянського господарства.                                                                                    

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                      

54. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Манчуку  Андрію Миколайовичу для 

ведення особистого селянського господарства .                                                      

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                   

55. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Кіяшко Віктору Івановичу для ведення 

особистого селянського господарства                                                                               

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                  

56. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Горяйстову Миколі Федоровичу для 

ведення особистого селянського господарства                                                                       

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 



відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                  

57.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Закаблук Наталії Олексіївні для ведення 

особистого селянського господарства                                                           

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                               

58. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Ромась Світлані Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства                                                                                                                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                        

59. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Орєховій Валентині Володимирівні для 

ведення особистого селянського господарства                                                      

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                   

60. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Гаранжі Миколі Олександровичу для 

ведення особистого селянського господарства                                                        

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                 

61. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Гуцову Володимиру Анатолійовичу для 

ведення особистого селянського господарства                                                             

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                            

62. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Грибову Руслану Григоровичу для ведення 

особистого селянського господарства                                                                                    

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                 

63. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Гуцову Олександру Вікторовичу  для 

ведення особистого селянського господарства                                                                 

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                    

64. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Колісниченко Ларисі Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства                                                                                               

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 



економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                 

65. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Радько Ользі Олександрівні для ведення 

особистого селянського господарства                                                                           

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                                          

66. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Кузьменко Надії Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства                                                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                 

67. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Теребій Надії Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства                                                                                     

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                  

68. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Кіяшко Роману Вікторовичу для ведення 

особистого селянського господарства                                                                        

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                                   

69. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Гейко Катерині Григорівні для ведення 

особистого селянського господарства                                                              

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                        

70. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Гаранжі Тамарі Олександрівні для ведення 

особистого селянського господарства                                                           

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                         

71. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Хрякову Миколі Васильовичу для ведення 

особистого селянського господарства                                                                                       

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                              

72.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Орєховій Юлії Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства                                                                                    



Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                              

73. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Рудаковій Тетяні Олександрівні для 

ведення особистого селянського господарства                                                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                       

74. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Гайдуковій Тетяні Сафараліївні для ведення 

особистого селянського господарства                                                                               

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                      

75.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Манжай Інні Сергіївні для ведення 

особистого селянського господарства                                                                      

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                            

76. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Горяйстову Олександру Миколайовичу для 

ведення особистого селянського господарства                                                           

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                   

77. Про надання дозволу громадянину  Девятченко Сергію Анатолійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства                              

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                   

78. Про надання дозволу громадянину  Казьміну Сергію Сергійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства                                 

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                             

79. Про надання дозволу громадянці Божко Світлані Володимирівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства                              

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                  

80. Про надання дозволу громадянину Божко Олександру Володимировичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 



власність для ведення особистого селянського господарства                                           

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                             

81. Про надання дозволу громадянці Овчаренко Юлії Володимирівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства                                       

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                               

82. Про надання дозволу громадянину Міщенко Сергію Володимировичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства                                    

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                            

83. Про надання дозволу громадянці Загребельній Ніні Георгіївні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства                                                               

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                                     

84. Про надання дозволу громадянці Щоличевій Людмилі Олександрівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства                    

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                                 

85. Про надання дозволу громадянці Мальченко Ользі Іванівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства                                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                              

86. Про надання дозволу громадянину Давидову Миколі Олександровичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства                                 

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                             

87. Про надання дозволу громадянину Теребій Миколі Миколайовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства                                              

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.     



 88. Про надання дозволу громадянину Кияшку Олександру Миколайовичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства                                  

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                

89.Про надання дозволу громадянину Іваху Володимиру Олександровичу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                  

90.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

гр. Мандич Анні Олександрівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за адресою: Чупахівська селищна рада, 

Охтирський район, Сумська область, за кадастровим номером: 

5920385400:01:001:5782                                                                                               

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                 

91.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

гр. Мандич Анні Олександрівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за адресою: Чупахівська селищна рада, 

Охтирський район, Сумська область, за кадастровим номером: 

5920385400:01:001:5781                                                                                                        

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                        

92. Про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки  кадастровий номер 5920382000:01:001:5138                                     

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                       

93.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                           

94.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради                                                                   

95.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 



 

96.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

97.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

98.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

99.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

100.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

101.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

102.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

103.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

104.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

 

 



105.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

106.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

107.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

108.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

109.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

110.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

111.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

112.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

113.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

114.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

 



115.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

116.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

117.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

118.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

119. Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

120.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

121.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

122.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

123.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

124.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

 



125.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

126.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

127.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

128.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

129.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

130.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

131.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

132.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

133.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

134.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

 



135.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

136.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

137.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

138.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

139.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

140.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

141.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

142.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

143.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради 

144. Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії селищної 

ради від 21.10.2020 по відбору виконавця робіт із експертно-грошової оцінки 

земельних ділянок.                                                                                                          

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 



економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                                         

145.Про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки  кадастровий номер 5920355500:01:002:0083                                   

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                  

146. Різне: 

1. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.Заікіній Аліні Валеріївні для ведення 

особистого селянського господарства 

2. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.Лапіну Миколі Валерійовичу  для ведення 

особистого селянського господарства 

       Депутати одноголосно прийняли запропонований порядок денний та регламент 

тридцять другої сесії сьомого скликання.                                                                                          

СЛУХАЛИ: Тетяну Невдачину – головного спеціаліста фінансового відділу 

Чупахівської селищної ради про прийняття субвенції з місцевого бюджету на 

проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищний, міських 

голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.                                                                  

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                           

Голосували одноголосно 

СЛУХАЛИ: Тетяну Невдачину – головного спеціаліста фінансового відділу 

Чупахівської селищної ради про внесення змін до рішення двадцять третьої 

сесії сьомого  скликання Чупахівської селищної ради від 24.12.2019 року 

«Про бюджет Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік».                                      

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Тетяну Невдачину – головного спеціаліста фінансового відділу 

Чупахівської селищної ради про прийняття субвенції з обласного бюджету. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Світлану Журавель - начальника відділу соціального захисту 

населення Чупахівської селищної ради про прийняття на обслуговування та 

звільнення від плати за надання соціальних послуг відділенням соціальної 

допомоги вдома комунальної установи «Центр надання соціальних послуг 

Чупахівської селищної ради»                                                                                  

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 



СЛУХАЛИ: Олену Бекірову - виконуючу обов’язки начальника відділу 

освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради про внесення змін до 

штатного розпису Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.                                                                                                            

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Олену Бекірову - виконуючу обов’язки начальника відділу 

освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради про затвердження 

мережі класів та контингенту здобувачів освіти закладів освіти Чупахівської 

селищної ради на 2020/2021 навчальний рік. 

                        

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Лідію Кузьменко - начальника відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Чупахівської селищної  ради про заснування 

звання «Почесний громадянин Чупахівської громади»                                                                                                          

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Лідію Кузьменко - начальника відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Чупахівської селищної  ради про затвердження 

містобудівної документації «Проект внесення змін в генеральний план смт 

Чупахівка Охтирського району Сумської області з проектом плану зонування 

території».                                                                                

 ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                            

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Миколу Маслюка – секретаря Чупахівської селищної  ради                            

про затвердження «Положення про відділ  ветеринарної та фітосанітарної 

служби  Чупахівської селищної ради»                                                                                 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                       

Голосували одноголосно 

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради  про поділ земельних 

ділянок комунальної власності.  

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради  про поділ земельних 

ділянок комунальної власності.  

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 



Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради  про поділ земельних 

ділянок комунальної власності.  

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради  про надання дозволу 

Чупахівській селищній раді  на  реєстрацію земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в комунальну власність                                                                                                      

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради  про надання дозволу 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

ПСП АФ «Піонер» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва розташованої за адресою: с.Оленинстке, вул. Пушкіна, б.50 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                               

Голосували: 

За – 10 

Проти – 0 

Не голосував – 1 

 

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради  про надання дозволу 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі розташованої за адресою: 

смт Чупахівка, вул. Садова, б.54а, Охтирського району, Сумської області  

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                                

Голосували: 

За – 10 

Проти – 0 

Не голосував – 1  

 

 СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради   про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки  в натурі (на місцевості) у власність гр. Поддячої Ольги 



Володимирівни  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                                

Голосували годноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради   про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину – 

учаснику АТО Жарікову Ярославу Ігоровичу для ведення особистого 

селянського господарства 

 ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                                

Голосували годноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради   про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Буряк 

Любові Григорівні для ведення особистого селянського господарства                            

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                                

Голосували годноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради   затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Хижняку 

Анатолію Олександровичу для ведення особистого селянського 

господарства.                                                                    

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                                

За – 10 

Проти – 0 

Не голосував – 1  

 

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради   про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Єременко 

Раїсі Миколаївні для ведення фермерського господарства     

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                                

За – 10 

Проти – 0 

Не голосував – 1  

 

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради   про затвердження проекту 



землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Єременко 

Ользі Іванівні для ведення фермерського господарства.                                                                                                            

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається                                                            

За – 10 

Проти – 0 

Не голосував – 1  

 

 

                                                                                                                  

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Калантаєнко Маргариті Сергіївні для 

ведення фермерського господарства                                                                                    

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                                    

За – 10                                                                                                                                                 

Проти – 0                                                                                                                                     

Не голосував – 1  

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на 

місцевості) у власність гр. Ревері Катерині Іванівні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.                                                           

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                               

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину – учаснику АТО Душенку Ігорю 

Валерійовичу для ведення особистого селянського господарства                     

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                               

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Кириченко Вірі Андріївні для ведення 

особистого селянського господарства.                                                                                              

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                               

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 



відносин та екології про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Луценко Інні 

Сергіївні                                        

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                               

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Гуцовій Надії 

Миколаївні                  

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                               

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Титоренко Олені 

Іванівні           

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                               

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Табахаріну 

Володимиру Володимировичу                                                                                                              

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                               

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Арєхову Артему 

Валерійовичу для ведення особистого селянського господарства                                                                         

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                               

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр.  Чуб Наталії Вікторівні 

для ведення особистого селянського господарства                                                                                                

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.   



Голосували:                                                                                                                                    

За – 10                                                                                                                                                 

Проти – 0                                                                                                                                     

Не голосував – 1  

                                   

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину – учаснику АТО  

Прядкі Юрію Миколайовичу для ведення особистого селянського 

господарства                                  

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                               

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання згоди Головному управлінню 

Держгеокадастру  щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянину Смазі Руслану Володимировичу                                                                                                   

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.   

Голосували одноголосно                                                                  

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання згоди Головному управлінню 

Держгеокадастру  щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянину Загребельному Валентину Вячеславовичу – учаснику АТО                                                                                            

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                               

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання згоди Головному управлінню 

Держгеокадастру  щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянину Нагорному Євгену Леонідовичу                                                                                                                       

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                               

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання згоди Головному управлінню 

Держгеокадастру  щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянину Пономаренко Василю Никифоровичу                                                                                                                     



ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                               

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лапіній Людмилі 

Миколаївні для ведення особистого селянського господарства                                                                                 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                               

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Хижняк Олександру 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства                                              

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.   

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Хижняк Надії 

Олександрівні для ведення особистого селянського господарства                                                                        

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                               

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Хижняк Ользі Миколаївні 

для ведення особистого селянського господарства                                                                                            

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                               

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Демиденко Світлані 

Миколаївні для ведення особистого селянського господарства                                                                                  

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                               

Голосували одноголосно 

 



СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Миколенко Віктору 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства                                                                          

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                               

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Міняйло Вірі Миколаївні 

для ведення особистого селянського господарства                                                                           

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                               

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Манжай Валентині 

Григорівні для ведення особистого селянського господарства                                                                             

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                               

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Манжай Надії Іванівні для 

ведення особистого селянського господарства                                                                          

ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.                                                                               

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Колєснік Наталії 

Миколаївні  для ведення особистого селянського господарства                                                                                    

ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.                                                                               

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  надання дозволу на розробку проекту землеустрою 



щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Вакуленко Тетяні Іванівні 

для ведення особистого селянського господарства                                                                            

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                                

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Хижняку Миколі 

Олександровичу для ведення особистого селянського господарства                                                    

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                               

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лебедь Любові Григорівні 

для ведення особистого селянського господарства                                                                         

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                                               

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Качан Любові Василівні 

для ведення особистого селянського господарства                                                                                

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

 Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лук’яненко Ніні 

Миколаївні для ведення особистого селянського господарства 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

   

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Манчук Вірі Олексіївні 

для ведення особистого селянського господарства                                                                           

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

 Голосували одноголосно 



 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Горяйстовій Вірі 

Григорівні для ведення особистого селянського господарства 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Манчуку  Андрію 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства .                                                       

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кіяшко Віктору Івановичу 

для ведення особистого селянського господарства      

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Горяйстову Миколі 

Федоровичу для ведення особистого селянського господарства   

 ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Закаблук Наталії 

Олексіївні для ведення особистого селянського господарства     

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ромась Світлані 

Миколаївні для ведення особистого селянського господарства   



ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували: 

За – 10 

Проти - 0 

УТР -1 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Орєховій Валентині 

Володимирівні для ведення особистого селянського господарства                                                      

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гаранжі Миколі 

Олександровичу для ведення особистого селянського господарства    

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про   надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гуцову Володимиру 

Анатолійовичу для ведення особистого селянського господарства   

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про   надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Грибову Руслану 

Григоровичу для ведення особистого селянського господарства   

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гуцову Олександру 

Вікторовичу  для ведення особистого селянського господарства   

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 



СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Колісниченко Ларисі 

Миколаївні для ведення особистого селянського господарства   

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Радько Ользі 

Олександрівні для ведення особистого селянського господарства     

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кузьменко Надії 

Миколаївні для ведення особистого селянського господарства             

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

                                         

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Теребій Надії Миколаївні 

для ведення особистого селянського господарства   

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу   про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Кіяшко Роману Вікторовичу для ведення особистого селянського 

господарства                                                                         

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гейко Катерині Григорівні 

для ведення особистого селянського господарства                                                         

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 



Голосували одноголосно 

 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гаранжі Тамарі 

Олександрівні для ведення особистого селянського господарства                                                            

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Хрякову Миколі 

Васильовичу для ведення особистого селянського господарства                                                                                        

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Орєховій Юлії Миколаївні 

для ведення особистого селянського господарства                                                                                     

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Рудаковій Тетяні 

Олександрівні для ведення особистого селянського господарства                                                                      

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гайдуковій Тетяні 

Сафараліївні для ведення особистого селянського господарства             

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 



щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Манжай Інні Сергіївні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Горяйстову Олександру 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства    

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу громадянину  Девятченко Сергію 

Анатолійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                              

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу громадянину  Казьміну Сергію 

Сергійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства   

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу громадянці Божко Світлані 

Володимирівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                               

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу громадянину Божко Олександру 

Володимировичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства         

 



 СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу громадянці Овчаренко Юлії 

Володимирівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                                     

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно   

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  надання дозволу громадянину Міщенко Сергію 

Володимировичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства    

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно   

 

 

 СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу громадянці Загребельній Ніні 

Георгіївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                                                          

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно   

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  надання дозволу громадянці Щоличевій Людмилі 

Олександрівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства   

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно   

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  надання дозволу громадянці Мальченко Ользі 

Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства                                                     

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно  

  

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу громадянину Давидову Миколі 

Олександровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства                      

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно  

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу громадянину Теребій Миколі 

Миколайовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно  

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  надання дозволу громадянину Кияшку Олександру 

Миколайовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства         

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно  

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  надання дозволу громадянину Іваху Володимиру 

Олександровичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на 

місцевості)               

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно  

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Мандич Анні Олександрівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за адресою: Чупахівська селищна рада, 

Охтирський район, Сумська область, за кадастровим номером: 

5920385400:01:001:5782                                                                       

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно  

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про   затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Мандич Анні Олександрівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за адресою: Чупахівська селищна рада, 



Охтирський район, Сумська область, за кадастровим номером: 

5920385400:01:001:5781         

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно  

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  затвердження технічної документації із 

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки  кадастровий номер 

5920382000:01:001:5138                           

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно  

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно  

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 



Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 



 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 



 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 



 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 



Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 



відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно 

                  

СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про   затвердження протоколу засідання конкурсної 

комісії селищної ради від 21.10.2020 по відбору виконавця робіт із 

експертно-грошової оцінки земельних ділянок.    



ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно  

 

 СЛУХАЛИ : Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про  затвердження технічної документації із 

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки  кадастровий номер 

5920355500:01:002:0083         

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається 

Голосували одноголосно  

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр.Заікіній Аліні Валеріївні 

для ведення особистого селянського господарства                                              

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається                                                  

Голосували одноголосно 

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр.Лапіну Миколі 

Валерійовичу  для ведення особистого селянського господарства           

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається                                                  

Голосували одноголосно 

 

 Cекретар селищної ради                                             Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


