
Чупахівська селищна рада
Охтирського району Сумської області

                                                  Восьме скликання
                                                        Сьома  сесія

ПРОТОКОЛ
Сьома сесія селищної ради

від 27.04.2021 року

                                                                                                     на              аркушах



ПРОТОКОЛ
Восьме скликання

                                                          Сьома сесія

27.04.2021                                                                         смт  Чупахівка                     
Обрано депутатів -22
Присутні на сесії – 21 депутат ( список присутніх депутатів додається)
          Розпочинає сесію селищний голова Олександр Кужель, який ознайомив 
присутніх з порядком денним сьомої сесії.

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

2.  Про затвердження рішень виконавчого  комітету, прийнятих в міжсесійний
період.

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

4.Про затвердження плану заходів щодо ефективного та раціонального 
використання бюджетних коштів. 

     5. Про  надання  допомоги  застрахованим  особам  на  період  здійснення
обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання
поширенню  гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19,  спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2.

Доповідає:  Тетяна  Невдачина  –  головний  спеціаліст  фінансового  відділу
Чупахівської селищної ради.

6.  Про затвердження оновленого переліку адміністративних послуг,   що 
надаються через відділ "Центр надання адміністративних послуг»
Чупахівської селищної ради
                                                        
Доповідає: Лідія Кузьменко - начальник відділу «Центр надання 
адміністративних послуг Чупахівської селищної    ради.

7.Про передачу майна з  балансу Комунального закладу Чупахівський заклад
дошкільної  освіти  (ясла-садок)  «Сонечко-1»   Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області на баланс Чупахівської загальноосвітньої



школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської
області 

8. Про передачу майна з балансу  Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  на
баланс   Комунального закладу Чупахівський заклад дошкільної освіти (ясла-
садок)  «Сонечко-1»   Чупахівської  селищної  ради   Охтирського  району
Сумської області  

9.  Про  надання  дозволу  Чупахівській  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області на списання
основних засобів

10.   Про  надання  дозволу  Комунальному  закладу  Чупахівський  заклад
дошкільної  освіти  (ясла-садок)  «Сонечко-1»   Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області на списання основних засобів

Доповідає:  Олена  Бекірова  –  в.о.  начальника  відділу  освіти,  молоді  та
спорту  Чупахівської селищної ради.

11.Про виплату компенсації фізичним особам, які надають послуги з догляду на
непрофесійній основі  в 2021 році.

12.Про надання соціальних послуг комунальною установою «Центр надання 
соціальних послуг Чупахівської селищної ради» за рахунок бюджетних коштів.

Доповідає:  Світлана  Журавель   –  начальник  відділу  соціального  захисту
населення  Чупахівської селищної ради.

13.Про затвердження «Програми з благоустрою населених пунктів Чупахівської
селищної ради на весняно-літній період 2021р.».

14. Про затвердження актів оприбуткування дров.

Доповідає: Світлана Хижняк –  начальник відділу житлово – комунального
господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради.

15. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Чупахівської 
селищної територіальної громади першого типу, які можуть бути передані в 
оренду шляхом проведення електронних торгів (аукціону) у 2021 році.

Доповідає: Наталія Чуб – головний бухгалтер Чупахівської селищної ради. 

16.Про внесення та затвердження змін до Програми «Забезпечення препаратами
інсуліну хворих на цукровий діабет жителів Чупахівської селищної 
територіальної громади на 2021 рік»



17.Про внесення та затвердження  змін до Програми фінансової підтримки 
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2021 рік

Доповідає:  головний  лікар  комунального  некомерційного  підприємства  «
Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради
Галина Ашурова.

18. Про внесення змін до рішення двадцять дев’ятої сесії сьомого скликання від
09.07.2020  «  Про створення  громадських  пасовищ на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області»

19.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки

20.Про охорону спадкового майна та управління спадщиною

21.Про внесення змін до договору оренди ПП « Довжик»

22.Про внесення змін до договору оренди ПП « Довжик»

23.Про внесення змін до договору оренди ПП « Довжик»

24.Про внесення змін до договору оренди ПП « Довжик»

25.Про внесення змін до договору оренди ПП « Довжик»

26.Про внесення змін до договору оренди ПП « Довжик»

27.Про внесення змін до договору оренди ПП « Довжик»

28.Про внесення змін до договору оренди ПП « Довжик»

29.Про внесення змін до договору оренди ПП « Довжик»

30.Про внесення змін до договору оренди ПП « Довжик»

31.Про внесення змін до договору оренди ПП « Довжик»

32.Про внесення змін до договору оренди ПП « Довжик»

33.Про внесення змін до договору оренди ПП « Довжик»

34.Про внесення змін до договору оренди ПП « Довжик»



35.Про  надання  земельної  ділянки  в  оренду  ПП  «  Довжик»  для  ведення
товарного сільськогосподарського виробництва під власним майном 

36.Про  надання  земельної  ділянки  в  оренду  ПП  «  Довжик»  для  ведення
товарного сільськогосподарського виробництва під власним майном 

37.Про  надання  земельної  ділянки  в  оренду  ПП  «  Довжик»  для  ведення
товарного сільськогосподарського виробництва під власним майном 

38.Про  надання  земельної  ділянки  в  оренду  ПП  «  Довжик»  для  ведення
товарного сільськогосподарського виробництва під власним майном 

39.  Про  надання  земельної  ділянки  в  оренду  ПП  «  Довжик»  для  ведення
товарного сільськогосподарського виробництва під власним майном 

40.  Про  надання  земельної  ділянки  в  оренду  ПП  «  Довжик»  для  ведення
товарного сільськогосподарського виробництва під власним майном
 
41.  Про  надання  земельної  ділянки  в  оренду  ПП  «  Довжик»  для  ведення
товарного сільськогосподарського виробництва під власним майном 

42. Про поновлення договору оренди землі наданої для ведення фермерського
господарства  із  гр.  Ведерніковим  Вадимом  Володимировичем   на  території
Чупахівської селищної ради

43. Про поновлення договору оренди землі наданої для ведення фермерського
господарства  із  гр.  Ведерніковим  Вадимом  Володимировичем   на  території
Чупахівської селищної ради

44. Про поновлення договору оренди землі наданої для ведення фермерського
господарства  із  гр.  Ведерніковим  Вадимом  Володимировичем   на  території
Чупахівської селищної ради

45. Про поновлення договору оренди землі наданої для ведення фермерського
господарства  із  гр.  Ведерніковим  Вадимом  Володимировичем   на  території
Чупахівської селищної ради

46. Про поновлення договору оренди землі наданої для ведення фермерського
господарства  із  гр.  Ведерніковим  Вадимом  Володимировичем   на  території
Чупахівської селищної ради

47. Про поновлення договору оренди землі наданої для ведення фермерського
господарства  із  гр.  Ведерніковим  Вадимом  Володимировичем   на  території
Чупахівської селищної ради

48.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду ПСП АФ « Піонер» для іншого сільськогосподарського призначення 



49.Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920386300:01:003:0066

50.Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920355500:01:001:5511

51.Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920385400:01:001:5777

52.Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920385400:01:001:5777

53.Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920385400:01:001:5777

54. Про поділ земельних ділянок комунальної власності

55.Про поділ земельних ділянок комунальної власності

56.Про  внесення  змін  до  рішення  сімнадцятої  сесії  сьомого  скликання
Чупахівської селищної ради від 13.05.2019 « Про надання дозволу на розробку
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та
обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги»

57.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  у  власність  громадянці
Гордієнко Наталії Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд 

58.Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Матющенко
Людмилі  Іванівні  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд 

59.Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки у власність громадянину Бирдіну Івану
Петровичу для ведення особистого селянського господарства

60.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Подобній  Ганні  Карпівні  для  ведення  особистого
селянського господарства



61.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Лебедь  Любові  Григорівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Манчуку  Максиму  Андрійовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Хижняку  Миколі  Олександровичу  для  ведення
особистого селянського господарства

64.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Вербицькому Ярославу Олександровичу для ведення
особистого селянського господарства

 
65.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці  Лапіній Людмилі Миколаївні для ведення особистого
селянського господарства
 
66.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність  громадянці  Горяйстовій  Вірі  Григорівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

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

68.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Сулизі Юрію Миколайовичу для ведення особистого
селянського господарства

69.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Семегуку  Володимиру  Миколайовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

70.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Білокобильській  Таїсії  Григорівні  для  ведення
особистого селянського господарства

71.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Манзюку Олегу Олексійовичу для ведення особистого
селянського господарства



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

73. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність  громадянці  Хижняк Надії  Олександрівні  для ведення особистого
селянського господарства

74. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Рудаковій Тетяні Олександрівні для ведення особистого
селянського господарства

75. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Пономаренко  Світлані  Вікторівні  для  ведення
особистого селянського господарства

76.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Гейко  Катерині  Григорівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

77.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Ольховику Вадиму Олеговичу для ведення особистого
селянського господарства

78.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Жижці  Любові  Федорівні  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва  за  адресою:  Чупахівська  селищна  рада,  Охтирський  район,
Сумська область.

79. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Борейку Сергію Вікторовичу для ведення особистого
селянського господарства

80.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність  громадянину  Лапіну  Ігорю Вікторовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства

81.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Орєховій  Юлії  Миколаївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

82.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність  громадянці  Кузьменко Надії  Миколаївні  для ведення  особистого
селянського господарства



83.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Гаранжі Тамарі Олександрівні для ведення особистого
селянського господарства

84.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Теребій  Надії  Миколаївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

85.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Щоличевій  Людмилі  Олександрівні  для  ведення
особистого селянського господарства

86.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Овчаренко Юлії Володимирівні для ведення особистого
селянського господарства

87. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці  Журавель Світлані  Василівні для ведення особистого
селянського господарства

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

89. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Дубко Михайлу Михайловичу для ведення особистого
селянського господарства

90. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Теребію  Миколі  Миколайовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

91. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Рудакову Миколі Івановичу для ведення особистого
селянського господарства

92.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Хижняку Антону Сергійовичу для ведення особистого
селянського господарства

93.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Тертичному  Станіславу  Ігнатовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

94.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Лапіну  Віталію  Ігоровичу  для  ведення  особистого
селянського господарства



95.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Орлу  Євгенію  Володимировичу  для  ведення
особистого селянського господарства

96.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Білоцерківцю  Анатолію  Андрійовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

97.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Галушко  Олегу  Володимировичу  для  ведення
особистого селянського господарства

98.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Давидову  Миколі  Олександровичу  для  ведення
особистого селянського господарства

99.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Кубрак  Іріні  Іларіонівні  для  для  індивідуального
садівництва

100.Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Почепцовій  Лідії  Григорівні   для  ведення
особистого селянського господарства

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

102.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  у  власність  громадянці
Петровій Тетяні Василівні для ведення особистого підсобного господарства

103.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  у  власність  громадянці
Петровій  Тетяні  Василівні  для  будівництва  і  обслуговування  житлового
будинку,господарських будівель і споруд

104.Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Приходько  Альоні  Миколаївні  для  ведення
особистого селянського господарства

105.Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Мальченко  Ользі  Іванівні  для  ведення
особистого селянського господарства



106.Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянину Крамаренко Івану Григоровичу для ведення
особистого селянського господарства

107.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянці Орєховій Валентині Володимирівні для ведення
особистого селянського господарства 

108.Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Ромась  Світлані  Миколаївні  для  ведення
особистого селянського господарства

109.Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянина  Казьміна  Сергія  Сергійовича  для  ведення
особистого селянського господарства

110.Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Загребельній  Ніні  Георгіївні  для  ведення
особистого селянського господарства

111.Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Колєснік  Наталії  Миколаївні  для  ведення
особистого селянського господарства

112.Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку (пай) громадянам Ковбаті  Олександру Володимировичу,
Ковбаті  Максиму Олександровичу,  Ковбаті  Анні  Олександрівні,  для ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва  (01.01)  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

113.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Петренко Ользі Петрівні для ведення
особистого селянського господарства 

114. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Івановій Олені Іванівні для ведення
особистого селянського господарства

115.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Іванову Олександру  Миколайовичу
для ведення особистого селянського господарства 

116.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Сльозкіній  Олені  Миколаївні  для
ведення особистого селянського господарства 



117.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці  Михайленко Ользі  Миколаївні для
ведення особистого селянського господарства 

118.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Колєсніку Ігорю Миколайовичу для
ведення особистого селянського господарства 

119.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Гордієнко  Ганні  Андріївні  для
ведення особистого селянського господарства 

120.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Леві  Миколі  Євгеновичу  для
ведення особистого селянського господарства 

121.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Міняйлу Олександру Івановичу для
ведення особистого селянського господарства 

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

123.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Кириченку Миколі Миколайовичу
для ведення особистого селянського господарства 

124.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Семигуку Юрію Володимировичу
для ведення особистого селянського господарства 

125.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Вельбою  Костянтину
Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства 

126.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Хижняку  Анатолію
Олександровичу для ведення особистого селянського господарства 

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

128.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Шведенку  Володимиру
Григоровичу для ведення особистого селянського господарства 



129.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Ванфуліну Артему Юрійовичу для
ведення особистого селянського господарства
 
130.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Жерновому Андрію Миколайовичу
для ведення особистого селянського господарства 

131.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Ляшенко  Світлані  Павлівні  для
ведення особистого селянського господарства

132.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Ляшенко  Сергію  Івановичу  для
ведення особистого селянського господарства
 
133.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Заікіній  Марині  Миколаївні  для
ведення особистого селянського господарства

134.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Совало Леоніду Васильовичу для
ведення особистого селянського господарства 

135.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Білковській Олені Володимирівні для
ведення особистого селянського господарства
 
136.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Кривобоку Івану Олександровичу
для ведення особистого селянського господарства 

137.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Кривобок Тетяні Володимирівні для
ведення особистого селянського господарства 

138.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Алієвій Євдокії Іванівні для ведення
особистого селянського господарства

139.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Хоменко Ніні Василівні для ведення
особистого селянського господарства 



140.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Потапенку Миколі Васильовичу для
ведення особистого селянського господарства 

141.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Мартишку Сергію Миколайовичу
для ведення особистого селянського господарства 

142.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Гончар Наталії Федорівні для ведення
особистого селянського господарства 

143.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Бублик Ірині Василівні для ведення
особистого селянського господарства 

144.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Шапошнику Віктору Михайловичу
для ведення особистого селянського господарства
 
145.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки у власність  громадянину Ромасю Миколі  Федоровичу для
ведення особистого селянського господарства
 
146.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Чаловій  Марині  Миколаївні  для
ведення особистого селянського господарства 

147.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Пахоті Надії Федорівні для ведення
особистого селянського господарства 

148.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Ромась Тетяні Григорівні для ведення
особистого селянського господарства 

149. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Кривобок  Іраїді  Олексіївні  для
ведення особистого селянського господарства 

150.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Гуцову Василю Григоровичу для
ведення особистого селянського господарства 

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



 
152.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Кривобоку Івану Миколайовичу для
ведення особистого селянського господарства 

153.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Пасльону  Ігорю  Івановичу  для
ведення особистого селянського господарства
 
154.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Пасльон  Таліні  Миколаївні  для
ведення особистого селянського господарства 

155.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Демиденко  Наталії  Федорівні  для
ведення особистого селянського господарства 

156.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Григоренко  Марії  Тимофіївні  для
ведення особистого селянського господарства

157.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Задорожній Ніні Олександрівні для
ведення особистого селянського господарства 

158.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Задорожній  Ілоні  Анатоліївні  для
ведення особистого селянського господарства 

159.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Божку Олександру Григоровичу для
ведення особистого селянського господарства 

160.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Проценко  Світлані  Олександрівні
для ведення особистого селянського господарства
 
161.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Божко Ользі Михайлівні  для ведення
особистого селянського господарства
 
162.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Невдачиній  Аліні  Романівні   для
ведення особистого селянського господарства 



163.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки у  власність  громадянці  Невдачиній Олені  Леонідівні   для
ведення особистого селянського господарства
 
164.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Божку  Ігорю  Сергійовичу  для
ведення особистого селянського господарства 

165.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Заікіну  Олегу  Івановичу  для
ведення особистого селянського господарства 

166.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Заікіній Оксані Іванівні  для ведення
особистого селянського господарства

167.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Кабан Анжелі Іванівні  для ведення
особистого селянського господарства 

168.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Кабану Леоніду Сергійовичу для
ведення особистого селянського господарства 

169.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Заікіній  Ірині  Миколаївні   для
ведення особистого селянського господарства 

170.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Гейку Максиму Олексійовичу для
ведення особистого селянського господарства 

171.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Хоменко  Оксані  Вікторівні   для
ведення особистого селянського господарства
 
172.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки у  власність  громадянці  Сидоренко  Тетяні  Дмитрівні   для
ведення особистого селянського господарства 

173.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Біденко  Валентині  Іванівні   для
ведення особистого селянського господарства

174.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці  Харченко Валентині  Петрівні   для
ведення особистого селянського господарства 



175.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Журавель Валентині Сергіївні  для
ведення особистого селянського господарства
 
176.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Міщенко  Катерині  Сергіївні   для
ведення особистого селянського господарства 

177.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Луцик Олені Петрівні  для ведення
особистого селянського господарства 

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

179.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Божку Володимиру Миколайовичу
для ведення особистого селянського господарства 

180.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Думчикову Олександру Івановичу
для ведення особистого селянського господарства 

181.Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці   Заікіній  Анастасії  Іванівні  для
ведення особистого селянського господарства

182.Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину   Єременку  Ігорю Івановичу  для
ведення особистого селянського господарства

183.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину   Волохатих  Костянтину
Сергійовичу для ведення особистого селянського господарства 

184.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину   Невдачину  Вячеславу
Михайловичу для ведення особистого селянського господарства
 
185.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Невдачину Михайлу Миколайовичу
для ведення особистого селянського господарства



186.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Сидоренку  Миколі  Васильовичу
для ведення особистого селянського господарства

187.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці  Порубай Світлані Володимирівні для
ведення особистого селянського господарства 

188.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр.  Єременку Олександру Івановичу для ведення
особистого селянського господарства 

189.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр.   Проценко Вірі Олександрівні для ведення
особистого селянського господарства
 
190.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Водяницькій Галині Василівні  для
ведення особистого селянського господарства 

191.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Закаблук  Олені  Миколаївні   для
ведення особистого селянського господарства

192.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Лук’яненко Лєні Володимирівні   для
ведення особистого селянського господарства 

193.Про надання дозволу громадянину Гаранжі Вірі  Миколаївні  на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства
 
194.Про надання дозволу громадянці Биковець Ользі Миколаївні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 

195.Про  надання  дозволу  громадянину  Василенку  Євгенію  Сергійовичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

196.Про надання дозволу громадянці Мачулі Аллі Володимирівні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства 

197.Про  надання  дозволу  громадянину  –  учаснику  АТО  Бабіну  Віктору
Вікторовичу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства



 
198.Про  надання  дозволу  громадянину  –  учаснику  АТО  Щербіні  Артуру
Івановичу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

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

200.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Кужелю Олександру Миколайовичу
для ведення особистого селянського господарства 

201.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.   Вакуленко  Анатолію  Олексійовичу  для
ведення особистого селянського господарства 

202.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Мініну  Павлу  Івановичу  для
ведення особистого селянського господарства 

203.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Ланчаку Володимиру Євгенійовичу
для ведення особистого селянського господарства

204.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Стукало Ніні Григорівні для ведення
особистого селянського господарства 

205.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Березці Ніні Григорівні для ведення
особистого селянського господарства 

206.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки у  власність  гр.  Білошевській  Юлі  Іларіонівні  для  ведення
особистого селянського господарства 

207.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Теличко Василю Миколайовичу для ведення
особистого селянського господарства 

208.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Володіну Олексію Григоровичу для ведення
індивідуального садівництва



209.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Кошелєвій Валентині Сергіївні для
ведення особистого селянського господарства

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

211.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  в  оренду  гр.  Барздовій  Тетяні  Яківні  для  ведення
фермерського  господарства  розташованої  за  адресою:смт  Чупахівка,  вул.
Снайперська,2

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

213.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  під  будівництво  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарчих будівель та споруд за адресою: смт Чупахівка, вул. Воздвиженська

214.Про приведення рішення 30 сесії  7 скликання  Чупахівської селищної ради
Охтирського  району  Сумської  області  від  11.08.2020  у  відповідність  до
земельного   законодавства 

215.Про приведення рішення 30 сесії  7 скликання  Чупахівської селищної ради
Охтирського  району  Сумської  області  від  11.08.2020  у  відповідність  до
земельного   законодавства
 
216.Про приведення рішення 30 сесії  7 скликання  Чупахівської селищної ради
Охтирського  району  Сумської  області  від  11.08.2020  у  відповідність  до
земельного   законодавства 

217.Про  надання  позиції  щодо  надання  дозволів  Головним  управлінням
Держгеокадастру  у  Сумській  області  на  розроблення  проектів  землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
 
218.Про  розгляд  заяви  громадянина  Осадчого  Олександра  Івановича  про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

219.Про  розгляд  заяви  громадянина  Осадчого  Руслана  Олександровича  про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області



220.Про  розгляд  заяви  громадянки  Потьомкіної  Наталії  Валентинівни  про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

221.Про  розгляд  заяви  громадянина  Савчука  Володимира  Леонідовича  про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

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

223.Про  розгляд  заяви  громадянки  Савчук  Анастасії  Володимирівни  про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

224.Про  розгляд  заяви  громадянки  Климової  Вікторії  Олегівни  про  надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

225.Про розгляд  заяви  громадянки Климової  Тетяни Данилівни про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

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

227.Про  розгляд  заяви  громадянина  Лишенко  Віталія  Миколайовича  про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

228.Про розгляд заяви громадянина Ярошенка Антона Петровича про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

229.Про розгляд заяви громадянки Горбачової Вікторії Вікторівни про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у



власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

230.Про розгляд заяви громадянина Троценка Віктора Петровича про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

231.Про  розгляд  заяви  громадянки  Троценко  Лідії  Степанівни  про  надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

232.Про  розгляд  заяви  громадянки  Троценко  Анни  Вікторівни  про  надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

233.Про розгляд  заяви  громадянина  Кузьменка  Олександра  Вікторовича  про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

234.Про  розгляд  заяви  громадянина  Міславського  Тараса  Вікторовича  про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

235.Про розгляд  заяви  громадянина Швецова Володимира Олексійовича  про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

236.Про розгляд  заяви громадянина Похваленного Дмитра Михайловича про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

237.Про  розгляд  заяви  громадянки  Швецової  Нінелі  Володимирівни  про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

238.Про  створення  постійно  діючої  комісії  із  встановлення  факту  отруєння
бджіл на території Чупахівської селищної ради та затвердження Положення про
постійно  діючу  комісію  із  встановлення  факту  отруєння  бджіл  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області



239.Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920355500:01:001:5516

240.Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920355500:01:001:5502

241.Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Федусенку  Олегу  Володимировичу  для
ведення особистого селянського господарства

242.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Стукало  Світлані  Степанівні  для  ведення
особистого селянського господарства 

243.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)
громадянину  Гаранжі  Анатолію  Івановичу  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  за  адресою:  Чупахівська  селищна рада,
Охтирський  район,  Сумська  область,  за  кадастровим  номером:
5920382000:01:001:0718

244.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)
громадянину  Гаранжі  Анатолію  Івановичу  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  за  адресою:  Чупахівська  селищна рада,
Охтирський  район,  Сумська  область,  за  кадастровим  номером:
5920382000:01:001:0719

245.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  для  будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі  в
с. Лантратівка, вул. Лебединська

246.Про втрату чинності  рішення 30 сесії  7  скликання від 11.08.2020 « Про
надання  дозволу  громадянину  Єременко  Олександру  Івановичу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення фермерського господарства»

Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології  Чупахівської селищної ради. 

247. Різне.



Депутати одноголосно прийняли даний порядок денний сьомої сесії селищної 
ради восьмого скликання.
 
1. СЛУХАЛИ: Тетяну Невдачину – головного спеціаліста фінансового відділу
Чупахівської селищної ради про внесення змін до рішення п’ятої сесії восьмого
скликання  Чупахівської  селищної  ради  від  28.12.2020  року  «Про  бюджет
Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік».
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

2. СЛУХАЛИ: Тетяну Невдачину – головного спеціаліста фінансового відділу
Чупахівської  селищної  ради про затвердження рішень виконавчого комітету,
прийнятих в міжсесійний період.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

3. СЛУХАЛИ: Тетяну Невдачину – головного спеціаліста фінансового відділу
Чупахівської селищної ради про внесення змін до текстової частини рішення
п’ятої сесії восьмого скликання Чупахівської селищної ради від 28.12.2020 року
«Про бюджет Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік».
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

4. СЛУХАЛИ: Тетяну Невдачину – головного спеціаліста фінансового відділу 
Чупахівської селищної ради про затвердження плану заходів щодо ефективного
та раціонального використання бюджетних коштів. 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

     5. СЛУХАЛИ: Тетяну Невдачину – головного спеціаліста фінансового відділу
Чупахівської селищної ради про надання допомоги застрахованим особам на
період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з
метою  запобігання  поширенню  гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

6.  СЛУХАЛИ: Лідію Кузьменко - начальника відділу «Центр надання 
адміністративних послуг Чупахівської селищної    ради про затвердження 
оновленого переліку адміністративних послуг,   що надаються через відділ 
"Центр надання адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно      

                                                                                                              



7.СЛУХАЛИ: Олену Бекірову – в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту
Чупахівської  селищної  ради  про  передачу  майна  з  балансу  Комунального
закладу  Чупахівський  заклад  дошкільної  освіти  (ясла-садок)  «Сонечко-1»
Чупахівської селищної ради  Охтирського району Сумської області на баланс
Чупахівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

8.  СЛУХАЛИ: Олену  Бекірову  –  в.о.  начальника  відділу  освіти,  молоді  та
спорту   Чупахівської  селищної  ради  про  передачу  майна  з  балансу
Чупахівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області  на баланс   Комунального закладу
Чупахівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко-1»  Чупахівської
селищної ради  Охтирського району Сумської області  
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

9.СЛУХАЛИ: Олену Бекірову – в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту
Чупахівської селищної ради про надання дозволу Чупахівській загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 
області на списання основних засобів                                                                         
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно  
                                                                                                                  
10.  СЛУХАЛИ: Олену Бекірову – в.о. начальника відділу освіти, молоді та 
спорту  Чупахівської селищної ради про надання дозволу Комунальному 
закладу Чупахівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко-1»  
Чупахівської селищної ради  Охтирського району Сумської області на списання
основних засобів                                                                               
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

11.СЛУХАЛИ: Світлану Журавель  – начальника  відділу соціального захисту 
населення  Чупахівської селищної ради про виплату компенсації фізичним 
особам, які надають послуги з догляду на непрофесійній основі  в 2021 році. 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно
                                                                                                                                    
12. СЛУХАЛИ: Світлану Журавель  – начальника  відділу соціального захисту 
населення  Чупахівської селищної ради про надання соціальних послуг 
комунальною установою «Центр надання соціальних послуг Чупахівської 
селищної ради» за рахунок бюджетних коштів.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається



ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно      
                                                                                                              
13.СЛУХАЛИ: Світлану  Хижняк  –   начальника  відділу  житлово  –
комунального  господарства  та  благоустрою Чупахівської  селищної  ради про
затвердження  «Програми  з  благоустрою  населених  пунктів  Чупахівської
селищної ради на весняно-літній період 2021р.».
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 
                                                                                                                   
14.СЛУХАЛИ: Світлану  Хижняк  –   начальника  відділу  житлово  –
комунального  господарства  та  благоустрою Чупахівської  селищної  ради про
затвердження актів оприбуткування дров.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно                                                                                       

15. СЛУХАЛИ: Наталію Чуб – головного бухгалтера Чупахівської селищної 
ради про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Чупахівської 
селищної територіальної громади першого типу, які можуть бути передані в 
оренду шляхом проведення електронних торгів (аукціону) у 2021 році.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно                                                                                       

16.СЛУХАЛИ:  головного  лікаря  комунального  некомерційного  підприємства
« Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради
Галину  Ашурову  про  внесення  та  затвердження  змін  до  Програми
«Забезпечення  препаратами  інсуліну  хворих  на  цукровий  діабет  жителів
Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно  
                                                                                                                  
17. СЛУХАЛИ: головного лікаря комунального некомерційного підприємства   
« Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради 
про внесення та затвердження  змін до Програми фінансової підтримки 
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2021 рік
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно  

18.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про внесення змін до рішення двадцять
дев’ятої сесії сьомого скликання від 09.07.2020 « Про створення громадських
пасовищ  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно  



19.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про продовження терміну дії договору
оренди земельної ділянки
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

20. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  Про  охорону  спадкового  майна  та
управління спадщиною
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

21.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про внесення змін до договору оренди
ПП « Довжик»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

22.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про внесення змін до договору оренди
ПП « Довжик»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

23.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про внесення змін до договору оренди
ПП « Довжик»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

24.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про внесення змін до договору оренди
ПП « Довжик»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

25.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про внесення змін до договору оренди
ПП « Довжик»



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

26.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про внесення змін до договору оренди
ПП « Довжик»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

27.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про внесення змін до договору оренди
ПП « Довжик»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

28.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про внесення змін до договору оренди
ПП « Довжик»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

29.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про внесення змін до договору оренди
ПП « Довжик»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

30.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про внесення змін до договору оренди
ПП « Довжик»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

31.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про внесення змін до договору оренди
ПП « Довжик»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 



32.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про внесення змін до договору оренди
ПП « Довжик»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

33.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про внесення змін до договору оренди
ПП « Довжик»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

34.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про внесення змін до договору оренди
ПП « Довжик»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

35.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  земельної  ділянки  в
оренду  ПП  «  Довжик»  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва під власним майном 

36.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  земельної  ділянки  в
оренду  ПП  «  Довжик»  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва під власним майном 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

37.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  земельної  ділянки  в
оренду  ПП  «  Довжик»  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва під власним майном 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

38.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  земельної  ділянки  в
оренду  ПП  «  Довжик»  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва під власним майном 



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

39.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  земельної  ділянки  в
оренду  ПП  «  Довжик»  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва під власним майном 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

40.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  земельної  ділянки  в
оренду  ПП  «  Довжик»  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва під власним майном
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

41.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  земельної  ділянки  в
оренду  ПП  «  Довжик»  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва під власним майном 
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

42.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про поновлення договору оренди землі
наданої для ведення фермерського господарства із гр. Ведерніковим Вадимом
Володимировичем  на території  Чупахівської селищної ради
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

43.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про поновлення договору оренди землі
наданої для ведення фермерського господарства із гр. Ведерніковим Вадимом
Володимировичем  на території  Чупахівської селищної ради
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 



44.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про поновлення договору оренди землі
наданої для ведення фермерського господарства із гр. Ведерніковим Вадимом
Володимировичем  на території  Чупахівської селищної ради
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

45. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про поновлення договору оренди землі
наданої для ведення фермерського господарства із гр. Ведерніковим Вадимом
Володимировичем  на території  Чупахівської селищної ради
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

46.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про поновлення договору оренди землі
наданої для ведення фермерського господарства із гр. Ведерніковим Вадимом
Володимировичем  на території  Чупахівської селищної ради
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

47. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про поновлення договору оренди землі
наданої для ведення фермерського господарства із гр. Ведерніковим Вадимом
Володимировичем  на території  Чупахівської селищної ради
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

48.  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 в оренду ПСП АФ « Піонер» для іншого
сільськогосподарського призначення 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА – 21
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0 НЕ ГОЛОСУВАВ - 1

49.  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  поділу  земельної  ділянки  комунальної
власності кадастровий номер 5920386300:01:003:0066
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

50.  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  поділу  земельної  ділянки  комунальної
власності кадастровий номер 5920355500:01:001:5511
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

51.  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  поділу  земельної  ділянки  комунальної
власності кадастровий номер 5920385400:01:001:5777
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

52.  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  поділу  земельної  ділянки  комунальної
власності кадастровий номер 5920385400:01:001:5777
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

53.  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  поділу  земельної  ділянки  комунальної
власності кадастровий номер 5920385400:01:001:5777
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

54.  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
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

55.  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
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

56.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  внесення  змін  до  рішення
сімнадцятої сесії сьомого скликання Чупахівської селищної ради від 13.05.2019
«  Про надання  дозволу  на  розробку  проектів  землеустрою щодо відведення
земельних  ділянок  для  будівництва  та  обслуговування  будівель  закладів
охорони здоров’я та соціальної допомоги»
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

57.  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  у  власність  громадянці  Гордієнко  Наталії  Олександрівні  для
будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд 
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

58.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  про  затвердження  технічної
документації  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної
ділянки у власність громадянці Матющенко Людмилі Іванівні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

59.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  затвердження  технічної
документації  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Бирдіну  Івану  Петровичу  для  ведення
особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 



60.  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  громадянці
Подобній Ганні Карпівні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

61.  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  громадянці  Лебедь  Любові
Григорівні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

62.  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 Манчуку Максиму
Андрійовичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 21
ПРОТИ  - 0
УТРИМАЛИСЯ – 0  НЕ ГОЛОСУВАВ - 1

63.  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 Хижняку Миколі
Олександровичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

64.  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  Вербицькому
Ярославу Олександровичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

65.  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 громадянці  Лапіній Людмилі
Миколаївні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

66.  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  громадянці  Горяйстовій  Вірі
Григорівні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

67.  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  Журавлю
Олександру Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:ЗА – 21 УТРИМАЛИСЯ – 0 НЕ ГОЛОСУВАВ - 1 

68.  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  Сулизі  Юрію
Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

69.  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  Семегуку
Володимиру Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

70.  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  громадянці  Білокобильській
Таїсії Григорівні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:ЗА -21 ПРОТИ – 0 НЕ ГОЛОСУВАВ - 1 



71.  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 Манзюку Олегу
Олексійовичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

72.  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  Хижняку
Олександру Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

73.  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  громадянці  Хижняк  Надії
Олександрівні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

74.  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  громадянці  Рудаковій  Тетяні
Олександрівні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

75.  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  громадянці  Пономаренко
Світлані Вікторівні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

76.  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  громадянці  Гейко  Катерині
Григорівні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається
ГОЛОСУВАЛИ одноголосно 



77.  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  Ольховику
Вадиму Олеговичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

78. 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)  гр.  Жижці  Любові  Федорівні  для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва  за  адресою:  Чупахівська
селищна рада, Охтирський район, Сумська область.
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

79.  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 Борейку Сергію
Вікторовичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається    
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА – 21
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0 НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1

80.  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  Лапіну  Ігорю
Вікторовичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

81.  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  громадянці  Орєховій  Юлії
Миколаївні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 



82.  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  громадянці  Кузьменко  Надії
Миколаївні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

83.  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  громадянці  Гаранжі  Тамарі
Олександрівні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

84.  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  громадянці  Теребій  Надії
Миколаївні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

85.  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 громадянці Щоличевій Людмилі
Олександрівні для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

86.  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  громадянці  Овчаренко  Юлії
Володимирівні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

87.  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 громадянці Журавель Світлані
Василівні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 



88.  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 Іваху Олександру
Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

89.  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 Дубко Михайлу
Михайловичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

90.  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 Теребію Миколі
Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

91.  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 Рудакову Миколі
Івановичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

92.  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 Хижняку Антону
Сергійовичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

93.  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  Тертичному
Станіславу Ігнатовичу для ведення особистого селянського господарства



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

94.  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 громадянину Лапіну Віталію
Ігоровичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

95.  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  Орлу  Євгенію
Володимировичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

96.  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  Білоцерківцю
Анатолію Андрійовичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

97.  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 Галушко Олегу
Володимировичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

98.  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 Давидову Миколі
Олександровичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

99.  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  громадянці  Кубрак  Іріні
Іларіонівні для індивідуального садівництва
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:ЗА – 20  ПРОТИ – 0 УТРИМАЛИСЯ - 2 НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 0

100. 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 Почепцовій Лідії
Григорівні  для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається    
 ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 21
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 1    НЕ ГОЛОСУВАЛИ  - 0

101. 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 громадянці  Парфіловій Надії
Іванівні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

102. 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  у  власність  громадянці  Петровій  Тетяні  Василівні  для  ведення
особистого підсобного господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

103. 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 у власність громадянці  Петровій Тетяні  Василівні  для будівництва і
обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

104. 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 громадянці Приходько Альоні
Миколаївні для ведення особистого селянського господарства



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

105. 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 громадянці  Мальченко Ользі
Іванівні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

106. 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 Крамаренко Івану
Григоровичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

107. 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  громадянці
Орєховій  Валентині  Володимирівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

108. 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  громадянці  Ромась  Світлані
Миколаївні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 1 НЕ ГОЛОСУВАВ - 1

109. 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 громадянина Казьміна Сергія
Сергійовича для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 



110. 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 громадянці Загребельній Ніні
Георгіївні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

111. 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  громадянці  Колєснік  Наталії
Миколаївні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

112. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про надання дозволу на виготовлення
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку (пай) громадянам Ковбаті
Олександру Володимировичу, Ковбаті Максиму Олександровичу, Ковбаті Анні
Олександрівні,  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва
(01.01) на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської
області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

113. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Петренко  Ользі  Петрівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

114. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Івановій  Олені  Іванівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 



115. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину  Іванову  Олександру   Миколайовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

116. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці Сльозкіній Олені Миколаївні для ведення особистого селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

117. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці Михайленко Ользі Миколаївні для ведення особистого селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

118. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину  Колєсніку  Ігорю  Миколайовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

119. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Гордієнко  Ганні  Андріївні  для  ведення  особистого  селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 



120. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину  Леві  Миколі  Євгеновичу  для  ведення  особистого  селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

121. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину  Міняйлу  Олександру  Івановичу  для  ведення  особистого
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

122. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину  Міняйлу  Олександру  Вікторовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

123. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину  Кириченку  Миколі  Миколайовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

124. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину  Семигуку  Юрію  Володимировичу  для  ведення  особистого
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 



125. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину  Вельбою  Костянтину  Миколайовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

126. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину  Хижняку  Анатолію  Олександровичу  для  ведення  особистого
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

127. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці Голубничій Тетяні Миколаївні для ведення особистого селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

128. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
громадянину Шведенку Володимиру Григоровичу для ведення особистого 
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

129.СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
громадянину Ванфуліну Артему Юрійовичу для ведення особистого 
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно



130. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину  Жерновому  Андрію  Миколайовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

131. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Ляшенко  Світлані  Павлівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

132. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину Ляшенко Сергію Івановичу для ведення особистого селянського
господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

133. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Заікіній  Марині  Миколаївні  для  ведення  особистого  селянського
господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається    
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА – 21
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0  НЕ ГОЛОСУВАВ - 1

134.СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину Совало Леоніду Васильовичу для ведення особистого селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно



135.СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Білковській  Олені  Володимирівні  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

136. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину  Кривобоку  Івану  Олександровичу  для  ведення  особистого
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

137. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Кривобок  Тетяні  Володимирівні  для  ведення  особистого
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

138. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Алієвій  Євдокії  Іванівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

139. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Хоменко  Ніні  Василівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно



140. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину  Потапенку  Миколі  Васильовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

141. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину  Мартишку  Сергію  Миколайовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

142. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Гончар  Наталії  Федорівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

143. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Бублик  Ірині  Василівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

144. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину  Шапошнику  Віктору  Михайловичу  для  ведення  особистого
селянського господарства
 УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно



145. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину Ромасю Миколі Федоровичу для ведення особистого селянського
господарства
 УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

146. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Чаловій  Марині  Миколаївні  для  ведення  особистого  селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

147. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Пахоті  Надії  Федорівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

148. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Ромась  Тетяні  Григорівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

149. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Кривобок  Іраїді  Олексіївні  для  ведення  особистого  селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно



150. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину Гуцову Василю Григоровичу для ведення особистого селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

151. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Олійник  Наталії  Володимирівні  для  ведення  особистого
селянського господарства
 УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

152. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину  Кривобоку  Івану  Миколайовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

153. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину Пасльону Ігорю Івановичу для ведення особистого селянського
господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

154. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Пасльон  Таліні  Миколаївні  для  ведення  особистого  селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно



155. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
громадянці Демиденко Наталії Федорівні для ведення особистого селянського 
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

156. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці Григоренко Марії Тимофіївні для ведення особистого селянського
господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

157. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про   надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці Задорожній Ніні Олександрівні для ведення особистого селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

158. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці Задорожній Ілоні Анатоліївні для ведення особистого селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

159. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину  Божку  Олександру  Григоровичу  для  ведення  особистого
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно



160. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Проценко  Світлані  Олександрівні   для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

161. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Божко  Ользі  Михайлівні   для  ведення  особистого  селянського
господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

162. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці Невдачиній Аліні Романівні  для ведення особистого селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

163. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці Невдачиній Олені Леонідівні  для ведення особистого селянського
господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно
 
164. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину  Божку  Ігорю Сергійовичу  для  ведення  особистого  селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно



165. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину  Заікіну  Олегу  Івановичу  для  ведення  особистого  селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається         
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА – 21
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ -  0  НЕ ГОЛОСУВАВ - 1

166. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Заікіній  Оксані  Іванівні   для  ведення  особистого  селянського
господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається   
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА – 21
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ -  0  НЕ ГОЛОСУВАВ -1

167. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Кабан  Анжелі  Іванівні   для  ведення  особистого  селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається    
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА – 21
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ -  0 НЕ ГОЛОСУВАВ - 1

168. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину Кабану Леоніду Сергійовичу для ведення особистого селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається           
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА – 21
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ -  0 НЕ ГОЛОСУВАВ - 1



169. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Заікіній  Ірині  Миколаївні   для  ведення  особистого  селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається   
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА – 21
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ -  0 НЕ ГОЛОСУВАВ - 1

170. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину  Гейку  Максиму  Олексійовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

171. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Хоменко Оксані  Вікторівні   для ведення особистого селянського
господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

172. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці Сидоренко Тетяні Дмитрівні  для ведення особистого селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

173. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Біденко  Валентині  Іванівні   для ведення особистого  селянського
господарства



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

174. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці Харченко Валентині Петрівні  для ведення особистого селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

175. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці Журавель Валентині Сергіївні  для ведення особистого селянського
господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

176. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці Міщенко Катерині Сергіївні  для ведення особистого селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

177. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Луцик  Олені  Петрівні   для  ведення  особистого  селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

178.СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину  Кузьменку  Олександру  Васильовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно



179.СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину  Божку  Володимиру  Миколайовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

180. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину  Думчикову  Олександру  Івановичу  для  ведення  особистого
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

181. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на   розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці   Заікіній  Анастасії  Іванівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається   
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА – 21
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ -  0  НЕ ГОЛОСУВАВ -1

182. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на   розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину  Єременку Ігорю Івановичу для ведення особистого селянського
господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається  
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА – 21
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ -  0 НЕ ГОЛОСУВАВ - 1

183. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність



громадянину   Волохатих  Костянтину  Сергійовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

184. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
громадянину  Невдачину Вячеславу Михайловичу для ведення особистого 
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

185. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину  Невдачину  Михайлу  Миколайовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

186. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину  Сидоренку  Миколі  Васильовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

187. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці   Порубай  Світлані  Володимирівні  для  ведення  особистого
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

188.СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.
Єременку  Олександру  Івановичу  для  ведення  особистого  селянського
господарства 



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається   
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА – 21
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ -  0 НЕ ГОЛОСУВАВ - 1

189. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.
Проценко Вірі Олександрівні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається          
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 21
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ -  0 НЕ ГОЛОСУВАВ - 1

190. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці Водяницькій Галині Василівні  для ведення особистого селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

191. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці Закаблук Олені Миколаївні   для ведення особистого селянського
господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

192. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Лук’яненко  Лєні  Володимирівні    для  ведення  особистого
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

193. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  громадянину
Гаранжі Вірі  Миколаївні  на розробку проекту землеустрою щодо відведення



земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

194. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  громадянці
Биковець Ользі Миколаївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

195. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  громадянину
Василенку  Євгенію  Сергійовичу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

196. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  громадянці
Мачулі Аллі Володимирівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

197. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянину –
учаснику АТО Бабіну Віктору Вікторовичу на розробку проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

198.П СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянину –
учаснику АТО Щербіні  Артуру Івановичу на розробку проекту землеустрою



щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

199. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Гончар  Тетяні  Василівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

200. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину  Кужелю  Олександру  Миколайовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

201. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.
Вакуленко  Анатолію  Олексійовичу  для  ведення  особистого  селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

202. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину  Мініну  Павлу  Івановичу  для  ведення  особистого  селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

203. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність



громадянину  Ланчаку  Володимиру  Євгенійовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається 
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА – 21
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ -  0 НЕ ГОЛОСУВАВ  -1

204. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Стукало  Ніні  Григорівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

205. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Березці  Ніні  Григорівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

206. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.
Білошевській Юлі Іларіонівні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

207.СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.
Теличко  Василю  Миколайовичу  для  ведення  особистого  селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

208.СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин



та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.
Володіну Олексію Григоровичу для ведення індивідуального садівництва
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

209. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці Кошелєвій Валентині Сергіївні для ведення особистого селянського
господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

210. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Максаковій  Ользі  Олександрівні  для  ведення  особистого
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

211. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в  оренду  гр.
Барздовій Тетяні Яківні для ведення фермерського господарства розташованої
за адресою:смт Чупахівка, вул. Снайперська,2
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

212. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Леві
Світлані Миколаївні для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

213. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки під будівництво та
обслуговування  житлового  будинку,  господарчих  будівель  та  споруд  за
адресою: смт Чупахівка, вул. Воздвиженська



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається  
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА – 21
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ -  1

214. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології   Чупахівської селищної ради про приведення рішення 30 сесії   7
скликання  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
від 11.08.2020 у відповідність до земельного   законодавства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається        
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА – 21
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ -  0  НЕ ГОЛОСУВАВ - 1

215. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології   Чупахівської селищної ради про приведення рішення 30 сесії   7
скликання  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
від 11.08.2020 у відповідність до земельного   законодавства
 УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається        
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА – 21
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ -  0   НЕ ГОЛОСУВАВ - 1

216. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології   Чупахівської селищної ради про приведення рішення 30 сесії   7
скликання  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
від 11.08.2020 у відповідність до земельного   законодавства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається 
 ГОЛОСУВАЛИ:
 ЗА – 21
 ПРОТИ – 0
 УТРИМАЛИСЯ -  0   НЕ ГОЛОСУВАВ - 1

217. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  позиції  щодо  надання
дозволів  Головним  управлінням  Держгеокадастру  у  Сумській  області  на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається          
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА -0



ПРОТИ – 22
УТРИМАЛИСЯ –0     НЕ ГОЛОСУВАВ - 1

218. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  розгляд  заяви  громадянина
Осадчого  Олександра  Івановича  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається      
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА -0
ПРОТИ – 22
УТРИМАЛИСЯ - 0

219. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  розгляд  заяви  громадянина
Осадчого Руслана Олександровича про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається 
 ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА -0
ПРОТИ – 22
УТРИМАЛИСЯ - 0

220. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  розгляд  заяви  громадянки
Потьомкіної Наталії  Валентинівни про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається  
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА -0
ПРОТИ – 22
УТРИМАЛИСЯ - 0

221. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  розгляд  заяви  громадянина
Савчука Володимира Леонідовича про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення



особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається        
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА -0
ПРОТИ – 22
УТРИМАЛИСЯ - 0

222. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  розгляд  заяви  громадянина
Савчука Володимира Леонідовича про розгляд заяви громадянки Савчук Ірини
Юріївни  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається         
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА -0
ПРОТИ – 22
УТРИМАЛИСЯ - 0

223. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  розгляд  заяви  громадянина
Савчука  Володимира  Леонідовича  про  розгляд  заяви  громадянки  Савчук
Анастасії  Володимирівни  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається 
 ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -0
ПРОТИ – 22
УТРИМАЛИСЯ - 0

224. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  розгляд  заяви  громадянки
Климової  Вікторії  Олегівни  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається 



 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА -0
ПРОТИ – 22
УТРИМАЛИСЯ - 0

225. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  розгляд  заяви  громадянки
Климової  Тетяни  Данилівни  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА -0
ПРОТИ – 22
УТРИМАЛИСЯ - 0

226. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про розгляд заяви громадянки Лишенко
Надії Василівни про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається  
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА -0
ПРОТИ – 22
УТРИМАЛИСЯ - 0

227. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  розгляд  заяви  громадянина
Лишенко  Віталія  Миколайовича  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається  
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА -0
ПРОТИ – 22
УТРИМАЛИСЯ - 0

228. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  розгляд  заяви  громадянина



Ярошенка  Антона  Петровича  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається            
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА -0
ПРОТИ – 22
УТРИМАЛИСЯ - 0

229. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  розгляд  заяви  громадянки
Горбачової  Вікторії  Вікторівни  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається  
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА -0
ПРОТИ – 22
УТРИМАЛИСЯ - 0

230. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  розгляд  заяви  громадянина
Троценка  Віктора  Петровича  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається   
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА -0
ПРОТИ – 22
УТРИМАЛИСЯ - 0

231. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  розгляд  заяви  громадянина
Троценка  Віктора  Петровича  про  розгляд  заяви  громадянки  Троценко  Лідії
Степанівни  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається        
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА -0



ПРОТИ – 22
УТРИМАЛИСЯ - 0

232. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  розгляд  заяви  громадянина
Троценка  Віктора  Петровича  про  розгляд  заяви  громадянки  Троценко  Анни
Вікторівни  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається 
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА -0
ПРОТИ – 22
УТРИМАЛИСЯ - 0

233. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  розгляд  заяви  громадянина
Кузьменка Олександра Вікторовича про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається        
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА -0
ПРОТИ – 22
УТРИМАЛИСЯ - 0

234. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  розгляд  заяви  громадянина
Міславського  Тараса  Вікторовича  про надання  дозволу  на  розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається  
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА -0
ПРОТИ – 22
УТРИМАЛИСЯ - 0

235. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  розгляд  заяви  громадянина
Швецова Володимира Олексійовича про надання дозволу на розробку проекту



землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається        
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА -0
ПРОТИ – 22
УТРИМАЛИСЯ - 0

236. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  розгляд  заяви  громадянина
Похваленного Дмитра Михайловича про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається     
 ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА -0
ПРОТИ – 22
УТРИМАЛИСЯ - 0

237. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  розгляд  заяви  громадянки
Швецової  Нінелі  Володимирівни  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається   
 ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -0
ПРОТИ – 22
УТРИМАЛИСЯ - 0

238. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про створення постійно діючої комісії
із встановлення факту отруєння бджіл на території Чупахівської селищної ради
та затвердження Положення про постійно діючу комісію із встановлення факту
отруєння бджіл на території Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається            
 ГОЛОСУВАЛИ одноголосно



239. 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  поділу  земельної  ділянки  комунальної
власності кадастровий номер 5920355500:01:001:5516
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

240. 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  поділу  земельної  ділянки  комунальної
власності кадастровий номер 5920355500:01:001:5502
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

241. 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 Федусенку Олегу
Володимировичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

242. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.
Стукало Світлані Степанівні для ведення особистого селянського господарства 
 УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

243. 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) громадянину Гаранжі Анатолію Івановичу для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва за адресою: 
Чупахівська селищна рада, Охтирський район, Сумська область, за кадастровим
номером: 5920382000:01:001:0718 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно



244. 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) громадянину Гаранжі Анатолію Івановичу для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва за адресою: 
Чупахівська селищна рада, Охтирський район, Сумська область, за 
кадастровим номером: 5920382000:01:001:0719                                                     
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

245. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі в с.Лантратівка, вул. Лебединська
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається         
 ГОЛОСУВАЛИ:
 ЗА – 21
 ПРОТИ – 0
 УТРИМАЛИСЯ -  0 
 НЕ ГОЛОСУВАВ – 1

246. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про втрату чинності рішення 30 сесії 7
скликання  від  11.08.2020  «  Про  надання  дозволу  громадянину  Єременко
Олександру  Івановичу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки у власність для ведення фермерського господарства»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається        
 ГОЛОСУВАЛИ:
 ЗА – 21
 ПРОТИ – 0
 УТРИМАЛИСЯ -  0 
  НЕ ГОЛОСУВАВ - 1

247. Різне.

Селищний голова                                     Олександр КУЖЕЛЬ
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