
Чупахівська селищна рада
Охтирського району Сумської області

                                                  Восьме скликання
                                                        Дев’ята  сесія

ПРОТОКОЛ
Дев’ята сесія селищної ради

від 13.07.2021 року

                                                                                                     на              аркушах



ПРОТОКОЛ
Восьме скликання

                                                          Дев’ята  сесія

13.07.2021                                                                         смт  Чупахівка                     
Обрано депутатів -22
Присутні на сесії – 18 депутатів ( список присутніх депутатів додається)
          Розпочинає сесію селищний голова Олександр Кужель, який ознайомив 
присутніх з порядком денним дев’ятої сесії.

1.Про утворення цільового фонду Чупахівської селищної ради та
затвердження положення про Цільовий фонд.

2.Про  редакційне  уточнення  найменування  об’єктів  (заходів)  та/або  їх
місцезнаходження  з  урахуванням  їх  цільового  призначення,  визначеного
Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 19.05.2021 №468-р.

3.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».

4.Про  прийняття  субвенції  з  обласного  бюджету  на  здійснення  підтримки
окремих закладів та заходів охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету.

5. Про внесення змін до рішення чотирнадцятої   сесії сьомого скликання від 
21.12.2018 року «Про затвердження Програми економічного та соціального 
розвитку Чупахівської селищної ради на 2019 рік та наступні 2020 – 2021 
програмні роки»

6.Про  встановлення  єдиного  податку  для  фізичних  осіб-підприємців  при
спрощеній системі оподаткування на території Чупахівської селищної ради. 

7.  Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території 
Чупахівської селищної ради.

8. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки на території Чупахівської селищної ради.

.



9.Про внесення змін до Регламенту  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району  Сумської області  VIII скликання . 

10.Про передачу Охтирській районній державній адміністрації  делегованих 
повноважень містобудівної діяльності

11.Про введення посади до штатного розпису Чупахівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської
області

12.Про внесення змін до рішення п’ятої сесії сьомого скликання Чупахівської 

селищної ради від 28.12.2020 року .

13.Про  компенсацію  фізичним  особам,  які  надають  послуги  з  догляду  на

непрофесійній основі  в 2021 році.

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

15.Про включення об’єктів комунальної власності Чупахівської селищної    
територіальної громади до переліку першого типу і другого типу 2021 році

16.Про прийняття в комунальну власність об’єктів житлового фонду.

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для створення громадських пасовищ

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в  оренду  ПСП  АФ  «Піонер»  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в  оренду  ПСП  АФ  «Піонер»  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва

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

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

22.  Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920355500:01:002:0110



23.  Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920385400:01:001:5770

24.  Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920385400:01:001:5678

25.  Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920386300:01:004:0087

26.  Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920355500:01:002:0109

27. Про поділ земельних ділянок комунальної власності

28.  Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920385400:01:001:5775

29.  Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920385400:01:001:5775

30.  Про затвердження технічної  документації  з  нормативно грошової  оцінки
земельної ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5248

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Лук’яненко Лєні Володимирівні для ведення особистого
селянського господарства

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Закаблук  Олені  Миколаївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Голубничій Тетяні Миколаївні для ведення особистого
селянського господарства

34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Байстрюченко Ользі Миколаївні для ведення особистого
селянського господарства



35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину – учаснику АТО Хижняку Вячеславу Олександровичу
для ведення особистого селянського господарства

36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Кизь  Юрію  Івановичу  для  ведення  особистого
селянського господарства

37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність  громадянці  Івахненко Людмилі  Петрівні  для ведення  особистого
селянського господарства

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

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Кубрак  Євгенію  Олександровичу  для  ведення
особистого селянського господарства

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Волохатих  Костянтину  Сергійовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Семенюк Людмилі Миколаївні для ведення особистого
селянського господарства

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Гуцовій  Ганні  Іванівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Хижняку Сергію Васильовичу для ведення особистого
селянського господарства

44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність  громадянці  Лук’яненко  Ніні  Миколаївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

45.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних
ділянок  у  власність  громадянам  для  ведення  особистого  селянського
господарства

46.  Про передачу  у  приватну  власність  громадянину Шведенку  Володимиру
Григоровичу  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського
господарства кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0112



47.  Про  передачу  у  приватну  власність  громадянину  Міняйлу  Олександру
Івановичу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства
кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0114 

48.  Про  передачу  у  приватну  власність  громадянину  Кириченку  Миколі
Миколайовичу  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського
господарства кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0115

49.Про  передачу  у  приватну  власність  громадянину  Вельбою  Костянтину
Миколайовичу  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського
господарства кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0116

50.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у власність громадянам для ведення особистого селянського господарства

51.  Про  передачу  у  приватну  власність  громадянину  Жерновому  Андрію
Миколайовичу  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського
господарства кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:003:0291

52.  Про  передачу  у  приватну  власність  громадянину  Ванфуліну  Артему
Юрійовичу  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського
господарства кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:003:0292

53.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у власність громадянам для ведення особистого селянського господарства

54.Про  передачу  у  приватну  власність  громадянину  Хижняку  Анатолію
Олександровичу  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського
господарства кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:003:0294

55.Про передачу у приватну власність громадянці Гордієнко Ганні Андріївні
земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства
кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:003:0296

56.Про  передачу  у  приватну  власність  громадянину  Семегуку  Юрію
Володимировичу  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського
господарства кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:003:0297

57.Про передачу у приватну власність громадянину Леві Миколі Євгеновичу
земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства
кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:003:0299

58.Про  передачу  у  приватну  власність  громадянину  Міняйлу  Олександру
Вікторовичу  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського
господарства кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:003:0300



59.Про  передачу  у  приватну  власність  громадянці  Михайленко  Ользі
Миколаївні  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського
господарства кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:003:0301

60.Про  передачу  у  приватну  власність  громадянину  Колєсніку  Ігорю
Миколайовичу  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського
господарства кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:003:0302

61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність  громадянці  Мачулі  Аллі  Володимирівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Василенку  Євгенію  Сергійовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Гнітій  Аліні  Володимирівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Кужель  Галині  Олексіївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

65. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Кужель Сергію Миколайовичу для ведення особистого
селянського господарства

66. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Федусенку  Олександру  Олеговичу  для  ведення
особистого селянського господарства

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

68. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Заікіній  Анастасії  Іванівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Максаковій  Ользі  Олександрівні  для  ведення
особистого селянського господарства

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



71. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Водяницькій Галині Василівні для ведення особистого
селянського господарства

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

73. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Невдачину  Вячеславу  Михайловичу  для  ведення
особистого селянського господарства

74. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Сидоренку  Миколі  Васильовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

75. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Білошевській Юлі Іларіонівні для ведення особистого
селянського господарства

76. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Теребій Олександрі Михайлівні для ведення особистого
селянського господарства

77. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Сугак  Олені  Іванівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

78. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Юхненко  Ніні  Іванівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

79. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність  громадянці  Арєховій  Любові  Леонідівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

80. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Діброві Любові Олександрівні для ведення особистого
селянського господарства

81. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Горбатенко  Ірині  Сергіївні  для  ведення  особистого
селянського господарства



82. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Горбаньовій  Ірині  Володимирівні  для  ведення
особистого селянського господарства

83. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Ліцзкаі  Галині  Сергіївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

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

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

86. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Якушиній  Оксані  Сергіївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

87. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину - учаснику АТО Касьяну Миколі Миколайовичу для
ведення особистого селянського господарства

88. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  -  учаснику  АТО  Дарагану  Євгену  Юрійовичу  для
ведення особистого селянського господарства

89. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  -  учаснику  АТО  Пуляку  Сергію  Мар’яновичу  для
ведення особистого селянського господарства

90. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Сулизі  Ніні  Григорівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

91. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Швяцкус  Наталії  Вікторівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

92. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Тіщенко  Олені  Сергіївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

93. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Хижняк  Тетяні  Леонтіївні  для  ведення  особистого
селянського господарства



94. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Романенко  Ганні  Іванівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

95. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність  громадянці  Давидовій  Ользі  Михайлівні  для ведення  особистого
селянського господарства

96. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину - учаснику АТО Тимошенку Івану Володимировичу
для ведення особистого селянського господарства

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

98. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Криницькому Олександру Михайловичу  для ведення
особистого селянського господарства

99. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Касьяненко  Анні  Іванівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

100.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Ємець  Людмилі  Павлівні  для  ведення
особистого селянського господарства

101.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянина  Ємця  Олега  Володимировича  для  ведення
особистого селянського господарства

102.  Про  затвердження  технічної  документації  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  наданої
громадянам   Ковбаті  Олександру  Володимировичу  (1/3),  Ковбаті  Максиму
Олександровичу (1/3), Ковбаті Анні Олександрівні (1/3) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва

103.  Про  затвердження  технічної  документації  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  наданої
громадянам   Ковбаті  Олександру  Володимировичу  (1/3),  Ковбаті  Максиму
Олександровичу (1/3), Ковбаті Анні Олександрівні (1/3) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва



104.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Сугаку  Олегу  Володимировичу  для
індивідуального садівництва

105.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Заікіній  Ірині  Миколаївні  для  ведення
особистого селянського господарства

106.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Заікіній  Марині  Миколаївні  для  ведення
особистого селянського господарства

107.  Про  затвердження  технічної  документації  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  у  власність
громадянину  Нечипоренко  Василю  Михайловичу  для  ведення  особистого
селянського господарства

108.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки у власність громадянці  Проценко Вірі  Олександрівні   для ведення
особистого селянського господарства  

109.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Думчикову  Олександру  Івановичу    для
ведення особистого селянського господарства 
 
110.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки у власність громадянці  Гордієнко Наталії Вячеславівні  для ведення
особистого селянського господарства 
 
111.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Білоцерківцю  Андрію  Анатолійовичу  для
ведення особистого селянського господарства
  
112.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється з земель для ведення особистого
селянського господарства на землі для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі гр.  Кужелю Олександру Володимировичу за адресою смт Чупахівка,
вул.Слобожанська,41, Охтирського району Сумської області  

113.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки,  цільове  призначення  якої  змінюється  з  земель  для  будівництва  і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибна  ділянка)  на  землі  для  будівництва  та  обслуговування  будівель
торгівлі гр.  Кужелю Олександру Володимировичу за адресою смт Чупахівка,
вул.Слобожанська,41, Охтирського району Сумської області  



114.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянину  Тіщенку  Сергію  Івановичу  для  ведення
особистого селянського господарства 

115.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянці   Лисоконь  Олені  Миколаївні   для  ведення
особистого селянського господарства  

116.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  громадянину  Клименку  Віктору  Івановичу  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства  

117.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  у  власність  громадянці   Сімогук  Вірі  Вікторівні   для  ведення
особистого селянського господарства  

118.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  громадянці  Стукало  Світлані  Степанівні  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства  

119.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення   земельної
ділянки  громадянці  Радько  Ользі  Олександрівні  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства  

120.  Про  надання  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою щодо проведення інвентаризації  земельної  ділянки комунальної
власності

121.  Про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд
телекомунікацій з метою подальшої передачі в оренду, розтпшованої в межах
смт Чупахівка вул. Воздвиженська, б.38 

122.  Про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  для  розміщення  та  експлуатації  основних,
підсобних  і  допоміжних  будівель  та  споруд  підприємствами,  що  пов'язані  з
користуванням надрами з метою подальшої передачі в оренду, розташованої в
межах смт Чупахівка вул.Зарічна,12

123.  Про  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  постійне  користування  для  розміщення  та
обслуговування дитячого майданчика

124.  Про  надання  дозволу  громадянину  Демченко  Сергію  Михайловичу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 



125. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Семигук  Оксані  Олексіївні  для
ведення особистого селянського господарства 

126. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Ткаченко Світлані Олександрівні для
ведення особистого селянського господарства 

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

128. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Закаблук Ірині Павлівні для ведення
особистого селянського господарства 

129. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Термус  Ксенії  Миколаївні  для
ведення особистого селянського господарства 

130. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Ткаченку Олександру Сергійовичу
для ведення особистого селянського господарства 

131. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Байстрюченко Вікторії Георгіївні для
ведення особистого селянського господарства 

132. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Ткаченко Наталії Іванівні для ведення
особистого селянського господарства 

133. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Козирці Олександру Віталійовичу
для ведення особистого селянського господарства 

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

135. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Тертичній  Наталії  Сергіївні  для
ведення особистого селянського господарства 

136. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Пирлик Ганні  Іванівні для ведення
особистого селянського господарства 



137. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Порохні Володимиру Васильовичу
для ведення особистого селянського господарства 

138. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Слесь  Світлані  Миколаївні  для
ведення особистого селянського господарства 

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

140. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Карпенко Марині Олександрівні для
ведення особистого селянського господарства 

141. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Бекчанову  Камільджану
Матчановичу для ведення особистого селянського господарства

142. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Рубан Вікторії Валеріївні для ведення
особистого селянського господарства 

143. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Яризько Аллі Миколаївні для ведення
особистого селянського господарства 

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

145. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки у  власність  громадянину  Гаранжі  Олексію Миколайовичу
для ведення особистого селянського господарства 

146. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Ткаченкові  Михайлові
Костянтиновичу для ведення особистого селянського господарства 

147. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Резниченко Любові Миколаївні для
ведення особистого селянського господарства 



148. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Німчуновій  Юлії  Михайлівні  для
ведення особистого селянського господарства

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

150. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Ткаченко Світлані Валентинівні для
ведення особистого селянського господарства

151. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Ареховій Тамарі Іванівні для ведення
особистого селянського господарства 

152. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Ємцю Володимиру Павловичу для
ведення особистого селянського господарства 

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

154. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки у власність  громадянину Бірюкову Ігорю Олександровичу
для ведення особистого селянського господарства 

155. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Діденку Олегу Володимировичу для
ведення особистого селянського господарства

156. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Бекчановій  Антоніні  Іванівні  для
ведення особистого селянського господарства 

157. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Апанасенку Олегу Анатолійовичу
для ведення особистого селянського господарства 

158. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Бондаренку  Володимиру
Олександровичу для ведення особистого селянського господарства 

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



160. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Рубан Тетяні Валеріївні для ведення
особистого селянського господарства 

161. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Тертичному  Володимиру
Сергійовичу для ведення особистого селянського господарства

162. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Яризько Валентині Миколаївні для
ведення особистого селянського господарства 

163. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Ковальову  Івану  Петровичу  для
ведення особистого селянського господарства 

164. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Семигуку Євгену Олександровичу
для ведення особистого селянського господарства 

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

166. Про надання дозволу громадянину Семенюку Сергію Олександровичу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

167.  Про надання  дозволу громадянці  Полуйко Анні  Олексіївні  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства

168. Про надання дозволу громадянці Кузьменко Ганні Сергіївні на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства

169. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину – учаснику АТО Кривобок Андрію
Миколайовичу  для ведення особистого селянського господарства 

170. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки у  власність  громадянину  Цебрій  Петру  Михайловичу  для
ведення особистого селянського господарства 



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

172. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Боровенській Тетяні Олексіївні для
ведення особистого селянського господарства 

173. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Василевській  Марії  Володимирівні  для
ведення особистого селянського господарства 

174. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Тараніній Олені Іванівні для індивідуального
садівництва

175. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Красулі  Леоніду  Івановичу  для  ведення
особистого селянського господарства 

176. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Колотовій  Наталії  Павлівні  для  ведення
особистого селянського господарства 

177. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки у  власність  гр.  Неваленному  Павлу  Яковичу  для  ведення
особистого селянського господарства

178.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Бондар  Наталії  Сергіївни  для  ведення
особистого селянського господарства 

 179.  Про  надання  дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
на земельну ділянку (пай) громадянину Сулизі Ігорю Павловичу для ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва  (01.01)  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

 180.  Про  розгляд  заяви  громадянки   Галети  Наталії  Іванівни  про  надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд за адресою: с. Нове, вул. Кощеєва на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області

181.  Про розгляд  заяви  громадянина  Боровенського  Євгенія  Олександровича
про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського



господарства  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області

182.  Про  розгляд  заяви  громадянина  Удовиченка  Назара  Валерійовича  про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

183.  Про розгляд  заяви  громадянки  Боровенської  Людмили Миколаївни  про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

184. Про розгляд заяви громадянки Боровенської Олени Сергіївни про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

185. Про розгляд заяви громадянки Боровенської Ганни Вадимівни про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

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

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

188.  Про розгляд  заяви  громадянки  Волкової  Любові  Петрівни  про  надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

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



190. Про розгляд заяви громадянина Левченка Вадима Євгеновича про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

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

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

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

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

195.  Про  розгляд  заяви  громадянина  Гуйви  Ігоря   Івановича  про  надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

196.  Про розгляд  заяви  громадянки  Гуйви Олени Євгенівни    про  надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

197. Про розгляд заяви громадянина Мустівого Миколи  Володимировича  про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

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

199. Про розгляд заяви громадянина Невдачина Миколи  Олександровича про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної



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

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

201. Про розгляд заяви громадянина Сопітько Костянтина Володимировича про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

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

203. Про розгляд заяви громадянина Орєхова Леоніда Павловича  про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

204.  Про  розгляд  заяви  громадянки  Орєхової  Марії  Іванівни   про  надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

205. Про розгляд заяви громадянина Орєхова Сергія Павловича  про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

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

207. Про розгляд заяви громадянина Черткова Олега Ігоровича  про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

208. Про розгляд заяви громадянки Бібко Аліни Олександрівни  про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області



209. Про розгляд заяви громадянина Пасльон Костянтина Володимировича  про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства   на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

210.  Про  розгляд  заяви  селянського  (фермерського)  господарства  «Бузовик»
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою для оформлення права
постійного користування земельними ділянками

211. Різне. Про  прийняття повноважень у сфері державної реєстрації прав на
нерухоме майно та їх обтяжень.

Депутати одноголосно прийняли даний порядок денний дев’ятої сесії селищної 
ради восьмого скликання.

СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу Чупахівської
селищної ради про утворення цільового фонду Чупахівської селищної ради та
затвердження положення про Цільовий фонд.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

2. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу Чупахівської
селищної  ради про  редакційне  уточнення  найменування  об’єктів  (заходів)
та/або  їх  місцезнаходження  з  урахуванням  їх  цільового  призначення,
визначеного Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 19.05.2021 №468-р.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

3. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника 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

4. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу Чупахівської
селищної  ради про прийняття  субвенції  з  обласного  бюджету  на  здійснення
підтримки окремих закладів та заходів охорони здоров'я за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



5. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу Чупахівської
селищної ради про внесення змін до рішення чотирнадцятої   сесії сьомого 
скликання від 21.12.2018 року «Про затвердження Програми економічного та 
соціального розвитку Чупахівської селищної ради на 2019 рік та наступні           
2020 – 2021 програмні роки»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

6. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу Чупахівської
селищної  ради про  встановлення  єдиного  податку  для  фізичних  осіб-
підприємців при спрощеній системі  оподаткування на території  Чупахівської
селищної ради. 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

7.  СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу 
Чупахівської селищної ради про встановлення ставок та пільг із сплати 
земельного податку на території Чупахівської селищної ради.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

8. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу Чупахівської
селищної ради про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки на території Чупахівської селищної ради.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

9. СЛУХАЛИ: Миколу Маслюка – секретаря Чупахівської селищної ради про 
внесення змін до Регламенту  Чупахівської селищної ради Охтирського району  
Сумської області  VIII скликання . 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

10. СЛУХАЛИ: Миколу Маслюка – секретаря Чупахівської селищної ради про 
передачу Охтирській районній державній адміністрації  делегованих 
повноважень містобудівної діяльності                                                                  
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

11.  СЛУХАЛИ: Олену Бекірову - начальника відділу освіти, молоді та спорту
Чупахівської  селищної  ради про  введення  посади  до  штатного  розпису
Чупахівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ:  Рішення  по  даному  питанню  додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



12. СЛУХАЛИ: Світлану Журавель  - начальника відділу соціального захисту 
населення Чупахівської селищної ради про внесення змін до рішення п’ятої 
сесії сьомого скликання Чупахівської селищної ради від 28.12.2020 року .
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

13. СЛУХАЛИ: Світлану Журавель  - начальника відділу соціального захисту
населення Чупахівської селищної ради про компенсацію фізичним особам, які
надають послуги з догляду на непрофесійній основі  в 2021 році.
14.Про виплату компенсації фізичним особам, які надають послуги з догляду на
непрофесійній основі  в 2021 році 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

15. СЛУХАЛИ: Наталію Чуб – головного бухгалтера Чупахівської селищної 
ради про включення об’єктів комунальної власності Чупахівської селищної    
територіальної громади до переліку першого типу і другого типу 2021 році
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

16.  СЛУХАЛИ:  Світлану  Хижняк  –  начальника  відділу  житлово  –
комунального  господарства  та  благоустрою Чупахівської  селищної  ради  про
прийняття в комунальну власність об’єктів житлового фонду.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

17.  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 для створення громадських пасовищ
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 затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в оренду ПСП АФ «Піонер» для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА- 18
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ - 0
НЕ ГОЛОСУВАВ - 1



19.  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 ведення
товарного сільськогосподарського виробництва
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 18
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ - 0
НЕ ГОЛОСУВАВ - 1

20.  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- 18
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ - 0
НЕ ГОЛОСУВАВ - 1

21.  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- 18
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ - 0
НЕ ГОЛОСУВАВ - 1

22.  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 5920355500:01:002:0110
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  затвердження  технічної



документації   із  землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки  комунальної
власності кадастровий номер 5920385400:01:001:5770
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

24.  Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920385400:01:001:5678
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  затвердження  технічної
документації   із  землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки  комунальної
власності кадастровий номер 5920386300:01:004:0087
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  затвердження  технічної
документації   із  землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки  комунальної
власності кадастровий номер 5920355500:01:002:0109
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 поділ земельних ділянок 
комунальної власності
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  затвердження  технічної
документації   із  землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки  комунальної
власності кадастровий номер 5920385400:01:001:5775
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  затвердження  технічної
документації   із  землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки  комунальної
власності кадастровий номер 5920385400:01:001:5775



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  затвердження  технічної
документації  з  нормативно  грошової  оцінки  земельної  ділянки  кадастровий
номер 5920385400:01:001:5248
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 затвердження 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

32.  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  Закаблук  Олені
Миколаївні для ведення особистого селянського господарства
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 затвердження 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

34.  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 Байстрюченко Ользі
Миколаївні для ведення особистого селянського господарства
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 затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину – учаснику АТО 



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

36.  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  Кизь  Юрію
Івановичу для ведення особистого селянського господарства
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 затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Івахненко Людмилі
Петрівні для ведення особистого селянського господарства
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 затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Єременку 
Олександру Івановичу для ведення особистого селянського господарства 
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 затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Кубрак Євгенію
Олександровичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 18
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ - 0
НЕ ГОЛОСУВАВ - 1

40. 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 Волохатих 
Костянтину Сергійовичу для ведення особистого селянського господарства 
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 затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Семенюк Людмилі
Миколаївні для ведення особистого селянського господарства
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 затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Гуцовій Ганні 
Іванівні для ведення особистого селянського господарства 
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 затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Хижняку Сергію
Васильовичу для ведення особистого селянського господарства
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 затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Лук’яненко Ніні 
Миколаївні для ведення особистого селянського господарства
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 затвердження проекту землеустрою
щодо  відведення  земельних  ділянок  у  власність  громадянам  для  ведення
особистого селянського господарства
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  передачу  у  приватну  власність
громадянину  Шведенку  Володимиру  Григоровичу  земельної  ділянки  для
ведення  особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер  земельної
ділянки 5920355500:01:002:0112



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 передачу у приватну власність 
громадянину Міняйлу Олександру Івановичу земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства кадастровий номер земельної ділянки 
5920355500:01:002:0114
 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  передачу  у  приватну  власність
громадянину Кириченку Миколі Миколайовичу земельної ділянки для ведення
особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920355500:01:002:0115
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

49.  СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  передачу  у  приватну  власність
громадянину  Вельбою  Костянтину  Миколайовичу  земельної  ділянки  для
ведення  особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер  земельної
ділянки 5920355500:01:002:0116
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 проекту землеустрою
щодо  відведення  земельних  ділянок  у  власність  громадянам  для  ведення
особистого селянського господарства
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  передачу  у  приватну  власність
громадянину Жерновому Андрію Миколайовичу земельної ділянки для ведення
особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920355500:01:003:0291
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  передачу  у  приватну  власність
громадянину  Ванфуліну  Артему  Юрійовичу  земельної  ділянки  для  ведення
особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920355500:01:003:0292
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 проекту землеустрою
щодо  відведення  земельних  ділянок  у  власність  громадянам  для  ведення
особистого селянського господарства
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  передачу  у  приватну  власність
громадянину  Хижняку  Анатолію  Олександровичу  земельної  ділянки  для
ведення  особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер  земельної
ділянки 5920355500:01:003:0294
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  передачу  у  приватну  власність
громадянці  Гордієнко  Ганні  Андріївні  земельної  ділянки  для  ведення
особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920355500:01:003:0296
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  передачу  у  приватну  власність
громадянину Семегуку Юрію Володимировичу земельної ділянки для ведення
особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920355500:01:003:0297
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 передачу у приватну власність 



громадянину Леві Миколі Євгеновичу земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства кадастровий номер земельної ділянки 
5920355500:01:003:0299
 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 передачу у приватну власність 
громадянину Міняйлу Олександру Вікторовичу земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства кадастровий номер земельної ділянки 
5920355500:01:003:0300 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  передачу  у  приватну  власність
громадянці  Михайленко  Ользі  Миколаївні  земельної  ділянки  для  ведення
особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920355500:01:003:0301
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  передачу  у  приватну  власність
громадянину Колєсніку Ігорю Миколайовичу  земельної  ділянки для  ведення
особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920355500:01:003:0302
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  Мачулі  Аллі
Володимирівні 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  Василенку
Євгенію Сергійовичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



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  громадянці  Гнітій  Аліні
Володимирівні 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 громадянці Кужель Галині 
Олексіївні 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  громадянину Кужель Сергію
Миколайовичу 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  громадянину  Федусенку
Олександру Олеговичу 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 Манчуку Руслану
Андрійовичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА- 18
ПРОТИ – 0
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 громадянці Заікіній Анастасії
Іванівні 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 громадянці Максаковій Ользі
Олександрівні 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  Березці  Ніні
Григорівні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 громадянці Водяницькій Галині
Василівні 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  Невдачину
Михайлу 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  громадянину  Невдачину
Вячеславу Михайловичу 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 громадянину Сидоренку Миколі
Васильовичу 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 Білошевській Юлі
Іларіонівні 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 Теребій Олександрі
Михайлівні 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 громадянці Сугак Олені Іванівні
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 проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Юхненко  Ніні
Іванівні для ведення особистого селянського господарства
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 громадянці  Арєховій Любові
Леонідівні для ведення особистого селянського господарства



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  громадянці  Діброві  Любові
Олександрівні 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  Горбатенко Ірині
Сергіївні 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 Горбаньовій Ірині
Володимирівні 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  Ліцзкаі  Галині
Сергіївні 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  Ткаченко  Лідії
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  громадянину Хижняку Івану
Олександровичу 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 Якушиній Оксані
Сергіївні 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 громадянину - учаснику АТО
Касьяну  Миколі  Миколайовичу  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 - учаснику АТО
Дарагану Євгену Юрійовичу 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 - учаснику АТО
Пуляку Сергію Мар’яновичу 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  громадянці  Сулизі  Ніні
Григорівні 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  громадянці  Швяцкус  Наталії
Вікторівні 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  громадянці  Тіщенко  Олені
Сергіївні 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  громадянці  Хижняк  Тетяні
Леонтіївні 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  Про  затвердження  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянці
Романенко Ганні Іванівні 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  громадянці  Давидовій  Ользі
Михайлівні 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 - учаснику АТО
Тимошенку  Івану  Володимировичу  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 Журавлю Сергію
Миколайовичу  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  Криницькому
Олександру Михайловичу  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  Касьяненко Анні
Іванівні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  громадянці  Ємець  Людмилі
Павлівні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 18
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ - 0
НЕ ГОЛОСУВАВ - 1

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  громадянина  Ємця  Олега
Володимировича 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 щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) наданої громадянам  Ковбаті Олександру Володимировичу (1/3),
Ковбаті Максиму Олександровичу (1/3), Ковбаті Анні Олександрівні (1/3) для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва
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 щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) наданої громадянам  Ковбаті Олександру Володимировичу (1/3),
Ковбаті Максиму Олександровичу (1/3), Ковбаті Анні Олександрівні (1/3) для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва
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  громадянину  Сугаку  Олегу
Володимировичу для індивідуального садівництва
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА- 17
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ - 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 2

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  Заікіній  Ірині
Миколаївні 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  громадянці  Заікіній  Марині
Миколаївні 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  технічної
документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на  місцевості)  у  власність  громадянину Нечипоренко  Василю Михайловичу
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
Проценко  Вірі  Олександрівні    для  ведення  особистого  селянського
господарства  
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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  громадянину
Думчикову  Олександру  Івановичу    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
Гордієнко  Наталії  Вячеславівні   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  громадянину
Білоцерківцю  Андрію  Анатолійовичу  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  затвердження   проекту
землеустрою щодо відведення   земельної  ділянки,  цільове  призначення  якої
змінюється з земель для ведення особистого селянського господарства на землі
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі гр. Кужелю Олександру
Володимировичу за адресою смт Чупахівка, вул.Слобожанська,41, Охтирського
району Сумської області  
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА- 18
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ - 0
НЕ ГОЛОСУВАВ - 1

113. 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,  цільове  призначення  якої
змінюється  з  земель  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на землі для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі гр. Кужелю Олександру Володимировичу
за адресою смт Чупахівка, вул. Слобожанська,41, Охтирського району Сумської
області  
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА- 18
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ - 0
НЕ ГОЛОСУВАВ - 1

114. 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
Тіщенку Сергію Івановичу 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  затвердження   проекту
землеустрою  щодо  відведення   земельної  ділянки  у  власність  громадянці
Лисоконь Олені Миколаївні  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  затвердження   проекту
землеустрою  щодо  відведення   земельної  ділянки  громадянину  Клименку
Віктору  Івановичу  у  власність  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  затвердження   проекту
землеустрою  щодо  відведення   земельної  ділянки  у  власність  громадянці
Сімогук Вірі Вікторівні  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  затвердження   проекту
землеустрою щодо відведення  земельної ділянки громадянці Стукало Світлані
Степанівні у власність 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  затвердження   проекту
землеустрою  щодо  відведення   земельної  ділянки  громадянці  Радько  Ользі
Олександрівні у власність 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 розроблення
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  проведення  інвентаризації
земельної ділянки комунальної власності
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 розроблення
проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки для розміщення та
експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій з метою подальшої передачі в
оренду, розтпшованої в межах смт Чупахівка вул. Воздвиженська, б.38 
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 розроблення
проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки для розміщення та
експлуатації  основних,  підсобних  і  допоміжних  будівель  та  споруд
підприємствами,  що  пов'язані  з  користуванням  надрами  з  метою  подальшої
передачі в оренду, розташованої в межах смт Чупахівка вул.Зарічна,12
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 розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  постійне
користування для розміщення та обслуговування дитячого майданчика
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  громадянину
Демченко  Сергію  Михайловичу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність 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
громадянці  Семигук  Оксані  Олексіївні  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
громадянці  Ткаченко  Світлані  Олександрівні  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  Хижняк  Тетяні  Григорівні  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
громадянці  Закаблук  Ірині  Павлівні  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
громадянці  Термус  Ксенії  Миколаївні  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  Ткаченку  Олександру  Сергійовичу  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  Байстрюченко  Вікторії  Георгіївні  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
громадянці  Ткаченко  Наталії  Іванівні  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
громадянину  Козирці  Олександру  Віталійовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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
громадянці  Кужель  Ользі  Миколаївні  для  ведення  особистого  селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА- 18
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ - 0
НЕ ГОЛОСУВАВ - 1

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  Тертичній  Наталії  Сергіївні  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
громадянці  Пирлик  Ганні   Іванівні  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
громадянину  Порохні  Володимиру  Васильовичу  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  Слесь  Світлані  Миколаївні  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  Федоровій  Тетяні  Володимирівні  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
громадянці  Карпенко  Марині  Олександрівні  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  Бекчанову  Камільджану  Матчановичу  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  Рубан  Вікторії  Валеріївні  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  Яризько  Аллі  Миколаївні  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
громадянці  Байстрюченко  Валентині  Іванівні  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  Гаранжі  Олексію  Миколайовичу  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
громадянину Ткаченкові  Михайлові  Костянтиновичу 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 Резниченко Любові Миколаївні 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 Німчуновій Юлії Михайлівні 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 Гончар Наталії Володимирівні 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
громадянці  Ткаченко  Світлані  Валентинівні  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  Ареховій  Тамарі  Іванівні  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  Ємцю  Володимиру  Павловичу  для  ведення  особистого
селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА- 18
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ - 0
НЕ ГОЛОСУВАВ - 1

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 Карпенко Ігорю Івановичу для ведення особистого селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА- 18
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ - 0
НЕ ГОЛОСУВАВ - 1

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
громадянину  Бірюкову  Ігорю  Олександровичу  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
громадянину  Діденку  Олегу  Володимировичу  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 Бекчановій Антоніні Іванівні 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
громадянину  Апанасенку  Олегу  Анатолійовичу  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
громадянину Бондаренку Володимиру Олександровичу 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  Гальосі  Олександру  Миколайовичу  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  Рубан  Тетяні  Валеріївні  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
громадянину  Тертичному  Володимиру  Сергійовичу  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 Яризько Валентині Миколаївні 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
громадянину Ковальову Івану Петровичу 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  Семигуку  Євгену  Олександровичу   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  громадянину
Хрякову Олександру Миколайовичу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



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

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

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

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
громадянину – учаснику АТО Кривобок Андрію Миколайовичу  для ведення
особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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 Цебрій Петру Михайловичу 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
громадянину  Кужелю  Олександру  Сергійовичу  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 Боровенській Тетяні Олексіївні 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  гр.
Василевській  Марії  Володимирівні  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  гр.
Тараніній Олені Іванівні для індивідуального садівництва
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  гр.
Красулі Леоніду Івановичу 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  гр.
Колотовій Наталії Павлівні 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  гр.
Неваленному Павлу Яковичу 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 гр. Бондар
Наталії Сергіївни для ведення особистого селянського господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно
ЗА- 18
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ - 0
НЕ ГОЛОСУВАВ - 1

 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 виготовлення
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку (пай) громадянину Сулизі
Ігорю Павловичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
(01.01) на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської
області
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 розгляд заяви громадянки  Галети
Наталії Іванівни про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  будівництва  і  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: с. Нове, вул.
Кощеєва  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області
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  розгляд  заяви  громадянина
Боровенського  Євгенія  Олександровича  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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

183. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  розгляд  заяви  громадянки
Боровенської Людмили Миколаївни про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
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  розгляд  заяви  громадянки
Боровенської  Олени  Сергіївни  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
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  розгляд  заяви  громадянки
Боровенської  Ганни  Вадимівни  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області



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  розгляд  заяви  громадянина
Боровенського  Вадима  Олександровича   про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області
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  розгляд  заяви  громадянина
Волкова  Сергія  Олексійовича  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
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 розгляд заяви громадянки Волкової
Любові Петрівни про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

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

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



землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
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  розгляд  заяви  громадянки
Левченко  Тетяни  Вадимівни  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
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  розгляд  заяви  громадянки
Михайліченко Світлани Вікторівни  про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства  на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
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  розгляд  заяви  громадянина
Гоменюк  Віктора  Петровича   про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства  на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
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 розгляд заяви громадянки Гоменюк
Тетяни  Вікторівни  про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства   на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області
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 розгляд заяви громадянина Гуйви
Ігоря  Івановича про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства   на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області
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 розгляд заяви громадянки  Гуйви
Олени Євгенівни   про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства   на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області
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  розгляд  заяви  громадянина
Мустівого Миколи  Володимировича  про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства  на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

198. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради ро розгляд заяви громадянина Казьміна
Леоніда   Олександровича  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства  на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
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  розгляд  заяви  громадянина
Невдачина Миколи  Олександровича про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства  на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області



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  розгляд  заяви  громадянина
Романенко   Івана  Вікторовича  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства  на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
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  розгляд  заяви  громадянина
Сопітько  Костянтина  Володимировича  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства   на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області
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  розгляд  заяви  громадянина
Гоменюка Владислава Вікторовича  про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства  на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
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  розгляд  заяви  громадянина
Орєхова  Леоніда  Павловича   про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства  на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

204. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про розгляд заяви громадянки Орєхової
Марії Іванівни  про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо



відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства   на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області
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  розгляд  заяви  громадянина
Орєхова  Сергія  Павловича   про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства  на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
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 розгляд заяви громадянина Чижа
Вячеслава  Олександровича   про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства  на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
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  розгляд  заяви  громадянина
Черткова  Олега  Ігоровича   про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства  на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
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 розгляд заяви громадянки Бібко
Аліни Олександрівни  про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства   на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області
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  розгляд  заяви  громадянина
Пасльон  Костянтина  Володимировича   про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства   на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області
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  розгляд  заяви  селянського
(фермерського)  господарства  «Бузовик»   про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  для  оформлення  права  постійного  користування
земельними ділянками
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

211. Різне.  СЛУХАЛИ: Миколу Маслюка – секретаря Чупахівської селищної
ради  про  прийняття  повноважень  у  сфері  державної  реєстрації  прав  на
нерухоме майно та їх обтяжень.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

Селищний голова                                                                 Олександр КУЖЕЛЬ




	3.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».
	3. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника 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».

