
 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Дванадцята сесія 

РІШЕННЯ 

 

02.11.2021                                                                                      смт Чупахівка  

 

Про внесення змін до Програми 

розвитку малого та середнього 

підприємництва Чупахівської 

селищної територіальної громади 

на 2021-2023 роки 

 

Керуючись статтями 5, 10 Закону України «Про розвиток та державну 

підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», відповідно до 

пункту 22 статті 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою створення сприятливих умов для здійснення і зростання 

малого та середнього підприємництва Чупахівської селищної ради, на 

підставі рішення сьомої сесії восьмого скликання Сумської обласної ради від 

23.07.2021 року «Про внесення змін до Програми розвитку малого та 

середнього підприємництва в Сумській області на 2017-2021 роки», селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Додатку 2 до Програми розвитку малого та 

середнього підприємництва Чупахівської селищної територіальної громади 

на 2021-2023 роки, а саме : 

пункт 2.2 викласти у новій редакції 

Загальний обсяг Компенсації за рахунок бюджету Чупахівської  

селищної територіальної громади та обласного бюджету складає не більше 

ніж 250 тис. гривень на одного Суб’єкта підприємництва за всіма його 

кредитами ( але не більше ніж 125,0 тис. гривень за рахунок бюджету 

Чупахівської селищної територіальної громади та обласного бюджету). 

пункт 2.4 викласти у новій редакції.  

За рахунок коштів бюджету Чупахівської селищної територіальної 

громади Суб’єкту підприємництва може надаватися Компенсація у розмірі 

40% (сорок відсотків) Максимальної відсоткової ставки, що передбачається 

програмою селищної ради, але не більше ніж 125,0 тис. гривень на одного 

Суб’єкта підприємництва за всіма його кредитами. 

пункт 2.5 викласти у новій редакції.  

За рахунок коштів обласного бюджету Суб’єкту підприємництва може 

надаватися Компенсація у розмірі 40 % (сорок відсотків) Максимальної 

відсоткової ставки з урахуванням умов, передбачених п. 1.5 цих Правил, але 

не більше ніж 125,0 тис. гривень на одного Суб’єкта підприємництва за всіма 

його кредитами. 



пункт 2.8 викласти у новій редакції.  

Право на отримання Компенсації за рахунок коштів обласного 

бюджету мають Суб’єкти підприємництва, які отримали позитивне рішення 

конкурсної комісії селищної ради щодо надання компенсації. 

Переваги у фінансовій підтримці надається проектам суб’єктів малого 

підприємництва, які реалізуються в основних видах економічної діяльності, 

стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані 

із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-

19,спричиненої коронавірусом SARS-Co-2.  

пункт 3.23 пункт а викласти у новій редакції. 

За розгляд заяви, зазначеної у п.3.3 цих Правил,- 250 (двісті п’ятдесят) 

гривень за кожну заяву Суб’єкта підприємництва – у термін не раніше 

виконання вимог п.3.4 цих Правил, але до моменту виконання вимог п.3.6 

цих Правил.   

пункт 3.23 пункт б викласти у новій редакції. 

За розгляд заяви, зазначеної у п.3.18 цих Правил,- 250 (двісті п’ятдесят) 

гривень за кожну заяву Суб’єкта підприємництва - не пізніше подання 

зазначеної заяви.  

2. Іншу частину рішення залишити без змін 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   

 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про затвердження плану діяльності  

Чупахівської селищної ради з підготовки 

регуляторних актів в 2022 році 

 

 Керуючись частиною першою статті 7 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності », пункту 

7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою дотримання вимог чинного законодавства України, 

Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити План діяльності Чупахівської селищної ради з 

підготовки регуляторних актів в 2022 році (додається). 

2. Секретарю селищної ради оприлюднити План діяльності 

Чупахівської селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів в 2022 

році на офіційному веб - сайті селищної ради у десятиденний строк після 

його затвердження. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

 

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 

до рішення дванадцятої 

сесії восьмого скликання 

Чупахівської селищної ради 

від 02.11.2021 року 

 

ПЛАН 

діяльності Чупахівської селищної ради з підготовки регуляторних 

актів в 2022 році 

 

п

п/п 

Назва проекту 

регуляторного акту 

Розробник проекту 

регуляторного акту 

Строки 

підготовки 

регуляторн

ого акту 

Ціль 

прийняття 

регуляторного 

акту 

1

1. 

Про встановлення 

ставок та пільг зі 

сплати податку на 

нерухоме майно, 

відмінне від 

земельної ділянки на 

території 

Чупахівської 

селищної ради на 

2023 рік 

постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-

економічного 

розвитку та 

інвестицій. 

 

ІІ квартал 

2022 року 

Законодавче 

врегулювання 

справляння 

податку на 

нерухоме 

майно 

відмінне від 

земельної 

ділянки на 

збільшення 

надходження 

коштів до 

селищного 

бюджету. 

2

2. 

Про встановлення 

ставок та пільг зі 

сплати земельного 

податку на території 

Чупахівської 

селищної ради на 

2023 рік 

постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-

економічного 

розвитку та 

інвестицій. 

 

ІІ квартал 

2022 року 

Законодавче 

врегулювання 

справляння 

земельного 

податку та 

збільшення 

надходження 

коштів до 

селищного 

бюджету. 



3

3. 

Про встановлення 

ставок єдиного 

податку для 

фізичних осіб-

підприємців які 

застосовують 

спрощену систему 

оподаткування на 

території 

Чупахівської 

селищної ради на 

2023 рік 

постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-

економічного 

розвитку та 

інвестицій. 

 

ІІ квартал 

2022 року 

Законодавче 

врегулювання 

справляння 

єдиного 

податку та 

збільшення 

надходження 

коштів до 

селищного 

бюджету. 

 

 

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про внесення змін до рішення п’ятої  

сесії восьмого скликання Чупахівської 

селищної ради від 28.12.2020 року  

«Про бюджет Чупахівської селищної  

територіальної громади на 2021 рік» 

 

Відповідно до статті 22, частини 8 статті 78, статті 89, статті 91 

Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання КЗ 

Чупахівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко-1» 

Чупахівської селищної ради, КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Чупахівської селищної ради, Відділу соціального захисту 

населення Чупахівської селищної ради, Фінансового відділу Чупахівської 

селищної ради, керуючись розпорядженням голови Сумської обласної 

державної адміністрації №609-ОД від 28.09.2021 року «Про передачу 

додаткових коштів між місцевими бюджетами для забезпечення реалізації 

Обласної програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних 

маршрутах загального користування на 2016-2021 роки», селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести до рішення п'ятої сесії восьмого скликання Чупахівської 

селищної ради від 28.12.2020 року «Про бюджет Чупахівської селищної 

територіальної громади на 2021 рік» наступні зміни: 

1.Перерозподілити раніше заплановані видатки загального фонду 

бюджету: 

З КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» з КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні 

матеріали» кошти в сумі 27 000,00 гривень направити на видатки КЕКВ 2230 

«Продукти харчування» в сумі 27 000,00 гривень., з КЕКВ 2800 «Інші 

поточні видатки» кошти в сумі 15 500,00 гривень.,направити на видатки 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 15 500,00 гривень., з КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» кошти в сумі 20 000,00 

гривень.,направити на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 20 000,00 

гривень. 

З КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

в сумі 3 170,00 грн., КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 22 084,00 грн. 



на спеціальний фонд бюджету по КПКВКМБ 0617321 «Будівництво1 освітніх 

установ та закладів» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших 

об'єктів» в сумі 25 254,00,00 грн. 

З КПКВКМБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» 10 500,00 гривень., з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» 5 206,72 гривень., з КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління 

у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах» з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

6 500,00 гривень., направити на КПКВКМБ 0813241 «Забезпечення 

діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 2 000,00 

гривень., на КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 5 000,00 гривень., на КПКВКМБ 

3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні 

трансферти органам державного управління інших рівнів» кошти в сумі 15 

206,72 гривень., з них кошти в сумі 13 690,00 гривень передати до обласного 

бюджету Сумської області додаткового обсягу іншої субвенції з бюджету 

Чупахівської селищної територіальної громади для компенсаційних виплат та 

вішкодуванн вартості пільгового проїзду автомобільним транспортом 

загального користування у приміському і міжміському внутрішньообласному 

мполученні в Сумській області на 2021 рік, з них кошти в сумі 12 690 

гривень компенсційні виплати учасникам АТО/ООС та іншим ветеранам 

війни та кошти в суммі 730 гривень відшодування проїзду інших пільгових 

категорій., кошти в сумі 1 516,72 гривень передати до бюджету Охтирської 

міської територіальної громади для фінансування Комунального 

некомерційного підприємства Охтирської міської ради «Охтирська 

центральна районна лікарня» для фінансового забезпечення медичних 

комісій під час проведення призову.  

З КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» з 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» кошти в сумі 80 000,00 гривень.,з 

КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» кошти в сумі 20 956,00 

гривень направити на видатки по КПКВКМБ 0116030 «Організація 

благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» кошти в сумі 20 000,00 гривень., на КПКВКМБ 

0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та 

поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 80 956, 00 

гривень.  

З КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2274 

«Оплата природного газу» кошти в сумі 20 000,00 гривен., на КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» 20 000,00 гривень.  

З КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» з КЕКВ 2210 



«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» кошти в сумі 800,00 гривень., 

на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 800,00 гривен.  

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

селищної ради внести відповідні зміни до Програми фінансової підтримки 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної 

ради на 2021 рік. 

Виконавчому комітету Чупахівської селищної ради внести відповідні 

зміни до Програми економічного і соціального розвитку Чупахівської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 роки. 

Відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради вінести 

відповідні зміни до програми «Освіта Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області в 2019-2022 роках». 

3. Фінансовому відділу Чупахівської селищної ради внести зміни до 

додатку 7 «Розподіл витрат бюджету Чупахівської селищної територіальної 

громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році» рішення 

п’ятої сесії восьмого скликання Чупахівської селищної ради «Про бюджет 

Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік» та викласти його 

у новій редакції 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного 

розвитку та інвестицій.  

 

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Дванадцята сесія 

РІШЕННЯ 

02.11.2021                                                                                           смт Чупахівка  

 
Про зміну Замовника з проведення  

реконструкції другого корпусу будівлі  

Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  

 

Відповідно до статей 27, 28, 59, 61, 64 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи Порядок та умови надання субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 №106, розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 №822-р «Деякі питання розподілу 

у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій», та враховуючи виробничу необхідність, селищна рада 

ВИРІШИЛА:  

 

1. На підставі рішення одинадцятої сесії восьмого скликання 

Чупахівської селищної ради «Про перейменування відділу освіти, молоді та 

спорту Чупахівської селищної ради» від 28.09.2021 року», яким  приєднано 

відділ культури та туризму Чупахівської селищної ради до відділу освіти, 

молоді та спорту Чупахівської селищної ради, перейменовано відділ освіти, 

молоді та спорту Чупахівської селищної ради у відділ освіти, культури, 

туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної ради визначити 

Замовником по об'єкту: «Реконструкція другого корпусу будівлі Чупахівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: провулок Шкільний 2, смт. Чупахівка, 

Охтирський район, Сумська область» відділ освіти, культури, туризму, 

молоді та спорту Чупахівської селищної ради. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій Чупахівської селищної ради 

 

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК 

 
 

 

 

 



 

 

 

  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Дванадцята сесія 

РІШЕННЯ 

 

02.11.2021                                                                                           смт Чупахівка  

 

Про затвердження рішення виконавчого  

комітету, прийнятого в міжсесійний період 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового 

відділу Касьяненко Анни Іванівни про затвердження рішення виконавчого 

комітету Чупахівської селищної ради, прийнятого в міжсесійний період та 

керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити рішення виконавчого комітету, прийняте в міжсесійний 

період, а саме: 

№99 від 26.10.2021 року «Про схвалення звіту про виконання бюджету 

Чупахівської селищної територіальної громади за 9 місяців 2021 року». 

№101 від 26.10.2021 року «Про внесення змін до рішення п'ятої сесії 

сьомого скликання від 28.12.2020 року «Про затвердження Програми 

фінансової підтримки підприємства «Добробут» Чупахівської селищної ради 

на 2021 рік». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного 

розвитку та інвестицій.  

 

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Дванадцята сесія 

РІШЕННЯ 

 

02.11.2021                                                                                           смт Чупахівка  

 

Про внесення змін до рішення десятої  

сесії восьмого скликання Чупахівської  

селищної ради від 20.08.2020 року  

«Про прийняття субвенції з місцевого  

бюджету на забезпечення якісної, сучасної  

та доступної загальної середньої освіти  

«Нова українська школа» за рахунок  

відповідної субвенції з державного бюджету» 

 

Відповідно до статті 22, частини 8 статті 78, статті 89, статті 91 

Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання Відділу 

освіти молоді та спорту Чупахівської селищної ради, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести до рішення десятої сесії восьмого скликання Чупахівської 

селищної ради від 20.08.2020 року «Про прийняття субвенції з місцевого 

бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету» наступні зміни, а саме перерозподілити раніше 

заплановані видатки: 

З КПКВКМБ 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» кошти в сумі 

38 560,00 гривень., на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 4 565,58 гривень., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 1 004,42 гривень., КЕКВ 

2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку» в сумі 32 990,00 гривень.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного 

розвитку та інвестицій.  

 

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК 

 

 



 

 

 

  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Дванадцята сесія 

РІШЕННЯ 

02.11.2021                                                                                           смт Чупахівка  

Про збільшення кількості адміністративних послуг, 

що надаються через відділ  

«Центр надання адміністративних послуг»  

Чупахівської селищної ради 

            Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  «Про адміністративні послуги», розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 18.08.2021р., яким внесено зміни до розпорядження від 

16.05.2014р. №523 «Деякі питання надання адміністративних послуг через 

центри надання адміністративних послуг»,  з метою розширення переліку 

адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради, заслухавши 

інформацію начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

Чупахівської селищної  ради Лідії Кузьменко, селищна рада ВИРІШИЛА:               

1.Внести до переліку адміністративних послуг, що надаються через відділ 

«Центр надання адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради, 

наступні послуги 

Код Ідентифікатор 

послуги   

Назва адміністративної послуги 

248 01399 Державна реєстрація потужностей оператора ринку 

249 01400 Внесення змін до відомостей Державного реєстру 

потужностей    операторів ринку 

250 01401 Внесення відомостей про припинення використання 

потужності до Державного реєстру операторів 

ринку використання потужностей 

251     01611 Затвердження експортної потужності  

 

 

2. Контроль за виконанням рішення покладається на постійну комісію з 

питань прав людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності і охорони 

навколишнього середовища 

Секретар селищної ради                          Микола МАСЛЮК 



 
  ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

Охтирського району Сумської області  

Восьме скликання 

Дванадцята  сесія 

РІШЕННЯ  

02.11.2021                                                                                      смт Чупахівка 

 Про затвердження Положення 

про відділ освіти, культури, 

туризму, молоді та спорту 

Чупахівської селищної  ради 

        Відповідно  до статей 26, 54 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання  рішення  одинадцятої сесії 

Чупахівської селищної ради від 28.09.2021«Про перейменування відділу 

освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради», селищна  рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Положення  про відділ освіти, культури, туризму, молоді та 

спорту  Чупахівської селищної ради  (додаток 1). 

2. Начальнику відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради  Олені Бекіровій   забезпечити державну 

реєстрацію Положення  в установленому законодавством порядку.  

3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію 

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

 

 

Секретар селищної ради                    Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 



 

  ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

Охтирського району Сумської області  

Восьме скликання 

Дванадцята  сесія 

РІШЕННЯ  

02.11.2021                                                                                      смт Чупахівка 

 

 

Про передачу майна з балансу КЗ Чупахівський заклад дошкільної 

освіти (ясла-садок) «Сонечко-1» Чупахівської селищної ради  

Охтирського району Сумської області  на баланс КП « Добробут» 

Керуючись ст. 78,136 Господарського кодексу України, ст. 26,60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання 

завідуючої КЗ Чупахівський  ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1» Валентини 

Нагорної,  селищна рада вирішила: 

1.Передати  безоплатно з балансу  КЗ Чупахівський заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) «Сонечко-1» Чупахівської селищної ради  Охтирського району 

Сумської області  на баланс КП « Добробут»: 

- насос глибинний, кількість 1 шт., вартість 3542,00 грн   

2. Головному бухгалтеру КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1»   

та головному бухгалтеру  КП «Добробут» забезпечити оформлення 

відповідних документів та внести відповідні зміни до реєстру 

бухгалтерського обліку.  

 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

   

 

Cекретар селищної ради                                   Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 



 

 
  ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

Охтирського району Сумської області  

Восьме скликання 

Дванадцята  сесія 

РІШЕННЯ  

02.11.2021                                                                                      смт Чупахівка 

 

Про передачу майна з балансу відділу освіти, молоді та спорту  

Чупахівської селищної ради  на баланс Чупахівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області  

Керуючись ст. 78,136 Господарського кодексу України, ст. 26,60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   селищна рада вирішила: 

1.Передати   з балансу  відділу освіти, молоді та спорту  Чупахівської 

селищної ради  на баланс Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області корпус 

№2 Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області  

2. Головному бухгалтеру відділу освіти, молоді та спорту  Чупахівської 

селищної ради  та головному бухгалтеру Чупахівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області  забезпечити оформлення відповідних документів та внести 

відповідні зміни до реєстру бухгалтерського обліку.  

 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

   

 

 

Cекретар селищної ради                                   Микола МАСЛЮК 

 

 



 

 

  ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

Охтирського району Сумської області  

Восьме скликання 

Дванадцята сесія 

РІШЕННЯ 

02.11.2021                                                                                 смт Чупахівка 

 

Про затвердження проєктно-кошторисної документації по об’єкту:  

«Реконструкція системи опалення в Олешнянському навчально-

виховному комплексі: загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів – заклад 

дошкільної  освіти імені Героя Радянського Союзу Степана Долгого 

Чупахівської селищної ради  Охтирського району Сумської області 

(Сумська обл., Охтирський р-н, с.Олешня, пров.Шкільний,1)» 

        Керуючись ст.25, 26, 59, 60 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 

11.05.2011 року №560 «Порядок затвердження проектів будівництва і 

проведення їх експертизи»,   селищна рада  ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити проєктно-кошторисну документацію по об’єкту:  

«Реконструкція системи опалення в Олешнянському навчально-виховному 

комплексі: загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної  освіти 

імені Героя Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради  

Охтирського району Сумської області (Сумська обл., Охтирський р-н, 

с.Олешня, пров.Шкільний,1)» загальною кошторисною вартістю                            

400 000 грн. згідно з експертним звітом (позитивний). 

2.  Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію 

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

інвестицій. 

 

 

Cекретар селищної ради                                   Микола МАСЛЮК 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Дванадцята   сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

02.11.2021                                                                                   смт   Чупахівка  

Про внесення та затвердження змін до 

Селищної Програми виплати компенсації  

фізичним особам,які надають соціальні послуги 

з догляду на непрофесійній основі на 2021 рік 

 

          Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,відповідно Закону України «Про соціальні послуги» з урахуванням 

положень Постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року 

№859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, 

які надають послуги з догляду на непрофесійній основі»,у зв’язку зі 

збільшенням  кількості осіб, які надають які надають соціальні послуги з 

догляду на непрофесійній основі,заслухавши інформацію начальника відділу 

соціального захисту населення Чупахівської селищної ради Світлани 

Журавель, Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

        1.Внести та затвердити зміни до Програми виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 

2021 рік, а саме:  

Підпункт «Ресурсне забезпечення Програми» пункту 4 Паспорту програми 

викласти в новій редакції: 

Ресурсне забезпечення Програми 

гривень 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучати на виконання 

Програми 

Термін 

виконання 

Усього витрат на 

виконання Програми 

Обсяг ресурсів, усього, 2021 366700,00 

У тому числі: 

селищний бюджет 

2021 366700,00 

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

планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій.  

Секретар селищної ради                      Микола МАСЛЮК 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Дванадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

02.11.2021                                                                                      смт Чупахівка  

 
Про виплату компенсації  фізичним особам,  
 
які надають послуги з догляду 
 
на непрофесійній основі  в 2021 році  
 
            Керуючись Програмою виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги  з догляду на непрофесійній основі на 2021 рік, 

відповідно до статті  34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про соціальні послуги» з урахуванням положень 

Постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859 «Деякі 

питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають 

послуги з догляду на непрофесійній основі», з метою підтримки 

матеріального становища незахищених категорій громадян, заслухавши 

інформацію начальника відділу соціального захисту населення  Чупахівської 

селищної ради Світлани Журавель, Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Призначити компенсацію фізичним особам, які надають послуги 

з догляду на непрофесійній основі особам з інвалідністю І групи, дітям з 

інвалідністю, громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями, 

невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть 

самостійно пересуватися та самообслуговуватися (Додаток 1). 

2. Відділу соціального захисту населення  Чупахівської селищної 

ради виплатити компенсацію фізичним особам, які надають послуги з 

догляду на непрофесійній основі. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку 

та інвестицій.  

 

Секретар селищної ради                                        Микола МАСЛЮК 

 

 



 

 

                                   

                                                                                  Додаток 1 

                                                                             до рішення дванадцятої сесії 

                                                             восьмого скликання  

                                                                         Чупахівської селищної ради 

                                                                02листопада 2021 року 

 

 

Список для призначення компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Період нарахувань Щомісячна 

сума виплат, 

грн. 
початок закінчення 

1 Лимарь Валентина 

Григорівна 

28.10.2021 19.10.2022 2189,00 

2 Радько Сергій 

Миколайович 

15.10.2021 05.10.2022 532,68 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                 Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Дванадцята сесія 

РІШЕННЯ 

 

02.11.2021                                                                                         смт Чупахівка  

 

Про затвердження  змін до Програми 

фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Чупахівської селищної ради на 2021 рік 

 

Відповідно до ст..43,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст..93 Бюджетного кодексу України, ст..18,19 Закону України 

«Основи законодавства України  про охорону здоров’я», Чупахівська 

селищна рада ВИРІШИЛА; 

1. Затвердити зміни до Програми фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Чупахівської селищної ради на 2021 рік, а саме: 

2.  Додаток 1 до програми, пункт 4; Реконструкція опалювальної 

системи  Олешнянської АЗПСМ 

         3.   Додаток 1 до програми, пункт 7; Виплати на оздоровлення медичних 

працівників КНП «ЦПМСД» Чупахівської селищної ради . 

         4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій . 

 

 

 

Секретар селищної ради                                    Микола МАСЛЮК 

 

 



 

                                                                       

                

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Дванадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про реєстрацію земельних ділянок в комунальну власність Чупахвської 

селищної ради Охтирського району Сумської області  

 

       Керуючись   пунктом 34 частини першої статті 26, статтею 33 Закону 

України     « Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 

151, 117,122  Земельного кодексу України, пунктом 24  Перехідних положень 

ЗК  України, Законом України № 1423-ІХ від 28.04.2021 « Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи 

управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», Законом України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

рішенням постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

метою врегулювання деяких земельних питань, селищна рада ВИРІШИЛА: 

  

       1. Зареєструвати в комунальну власність земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення державної власності розташовані на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області: 

           1)  кадастровий номер: 5920355500:01:001:5309 – площею 1,5844 га; 

           2)  кадастровий номер: 5920382000:01:001:5050 – площею 39,2303 га; 

     2. Чупахівській селищній раді здійснити відповідні дії, щодо реєстрації 

права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – коммунального господарства,  транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 



 

                                                             

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

           Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920385400:01:001:5685 

 

       Керуючись   пунктом 34 частини першої статті 26, статтею 33 Закону 

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

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

розглянувши технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:   

        1.  Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності ( кадастровий номер 

5920385400:01:001:5685 ). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки ( кадастровий номер 5920385400:01:001:5685), яка 

перебуває в комунальній власності Чупахівської селищної ради із земель 

запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність 

або користування громадянам чи юридичним особам) (код згідно КВЦПЗ 

16.00) за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

          3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які 

сформувалися в результаті поділу, з кадастровими номерами: 

5920385400:01:001:5893; 5920385400:01:001:5894; 5920385400:01:001:5895; 

5920385400:01:001:5896; 5920385400:01:001:5897; 5920385400:01:001:5898; 

5920385400:01:001:5899; 5920385400:01:001:5900; 5920385400:01:001:5901 

відповідно до Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень».  

          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань будівництва, житлово – коммунального господарства,  

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА                                      

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

           Дванадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

 

     Керуючись   статтями 12, 79-1  Земельного кодексу України,  статтями 25, 

56 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини першої  статті 26, 

статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

рішенням постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

врахувавши заяви громадян, селищна рада ВИРІШИЛА:   

 

1. Провести поділ земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, які перебувають в землях запасу та належать  на праві 

комунальної власності територіальній громаді в особі Чупахівської селищної 

ради розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області без змін цільового 

призначення, згідно додатку до рішення (додається). 

2. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельних ділянок  вказаних у п.1 даного рішення, згідно додатку до 

рішення. 

3. Розроблені технічні документації із землеустрою щодо поділу 

земельних ділянок подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 

сесії. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

  

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Додаток   

                                                                                                     до рішення 12 

сесії 8 скликання  

                                                                                                     від 02.11.2021 « 

Про поділ  

                                                                                                     земельних  

ділянок» 

 

 

№ 

п/

п 

Кадастровий номер  

Земельної ділянки 

Загаль

на 

 площа 

земель

ної 

ділянк

и 

Цільове 

призначенн

я 

земельної 

ділянки 

(код 

КВЦПЗ) 

Кількість 

земельни

х 

ділянок, 

що утво-

рюється  

Площі 

земельних 

ділянок, що 

утворюються 

1 5920355500:01:003:0324 4,0000 Землі 

запасу 

(16.00) 

2 1 – 2,0000 га; 

2 - 2,0000 га.  

 

 

 

 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки 

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу 

України, Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 476 « Про 

затвердження Порядку проведення інвентаризації земель», статей 26,35 

Закону України « Про землеустрій»,  враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань будівництва, житлово - комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення, що знаходилась в користуванні бувшого АПКП «Нива» 

під господарчим двором (будівлі та споруди на земельній ділянці 

відсутні) орієнтовною площею 4,0000 га розташованої на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

2. Чупахівській селищній раді замовити виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки. 

3. Подати виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності на 

затвердження сесії селищної ради відповідно до чинного законодавства.  

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

питань будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 



 

                                  ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки 

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу 

України, Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 476 « Про 

затвердження Порядку проведення інвентаризації земель», статей 26,35 

Закону України « Про землеустрій»,  враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань будівництва, житлово - комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського призначення, 

для створення громадських пасовищ (будівлі та споруди на земельній ділянці 

відсутні) орієнтовною площею 5,1000 га розташованої в межах с. 

Новопостроєне на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

2. Чупахівській селищній раді замовити виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки. 

3. Подати виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності на затвердження 

сесії селищної ради відповідно до чинного законодавства.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 



 

 

 

                                  ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки 

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу 

України, Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 476 « Про 

затвердження Порядку проведення інвентаризації земель», статей 26,35 

Закону України « Про землеустрій»,  враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань будівництва, житлово - комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського призначення, 

для створення громадських пасовищ (будівлі та споруди на земельній ділянці 

відсутні) орієнтовною площею 28,0000 га розташованої за межами с. 

Новопостроєне на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

2. Чупахівській селищній раді замовити виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки. 

3. Подати виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності на затвердження 

сесії селищної ради відповідно до чинного законодавства.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання земельної ділянки в оренду ПП « Довжик» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва під власним майном  

 

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

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

126, Земельного кодексу України, рішення другого пленарного засідання 

першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 11.11.2020 

«Про реорганізацію Довжицької сільської ради», рішення третьої 

позачергової сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 

23.11.2020 « Про внесення змін до рішення другого пленарного засідання 

першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 11.11.2020 

«Про реорганізацію Довжицької сільської ради», Наказу ГУ Держгеокадастру 

у Сумській області від 15.02.2021 № 23-ОТГ» про передачу земельних 

ділянок державної власності у комунальну власність» та від 23.02.2021 № 34-

ОТГ « Про внесення змін до наказу Головного управління Держгеокадастру у 

Сумській області від 15.02.2021 № 23-ОТГ»,  рішення постійної комісії з 

питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання ПП 

« Довжик», про надання земельної ділянки в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва під власним майном по вул. Шпака, 

с.Довжик, площею 0,6916 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати в оренду ПП « Довжик» земельну ділянку площею 0,6916 га, 

землі комунальної власності сільськогосподарського призначення, 

кадастровий номер 5920382800:02:001:5233 розташованої на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 10 

років. 

     2. Встановити ставку орендної плати за землю в розмірі 7 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

     3. Укласти з ПП « Довжик» в особі директора Стожка О.С. договір оренди 

землі. 



     4. ПП « Довжик» зареєструвати договір оренди землі згідно із Законом 

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

обтяжень».  

      5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання земельної ділянки в оренду ТОВ « УКРТАУЕР» для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 22, 35, 75, 93, 

122, 123, 124, 125, 126, абзацу дванадцятому частини другої ст. 134 

Земельного кодексу України, законів України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

комунальної власності», «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», «Про оренду землі», п. 288.1, 288.5 ст. 288 

Податкового кодексу України,  рекомендацій постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання ТОВ 

«УКРТАУЕР», про надання земельної ділянки в довгострокову оренду для 

розміщення та експлуатації споруди електрозв’язку - вежі кадастровий номер 

5920385400:01:001:5248, площею 0,0400 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю 

«УКРТАУЕР» (36273480), яке зареєстроване за адресою: вул. Солом’янська, 

буд. 11 “А”, м. Київ, земельну ділянку площею 0,0400 га, землі запасу 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення комунальної власності, кадастровий номер 

5920385400:01:001:5248 розташованої на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області для розміщення та експлуатації 

споруди електрозв’язку - вежі терміном на 7 років. 

     2. Встановити ставку орендної плати за землю в розмірі 12 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік. 

     3.  Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРТАУЕР»: 

          1) у двохмісячний термін, після прийняття цього рішення  укласти 

договір оренди земельної ділянки і зареєструвати право оренди згідно із 

Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень»; 



          2) у п'ятиденний строк після державної реєстрації права оренди 

земельної ділянки надати копію договору податковому органу за 

місцезнаходженням земельної ділянки;  

      3) виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 

Земельного кодексу України та умов договору оренди земельної ділянки;  

      4) упорядкувати прилеглу територію.  

 

      4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 

 

  

 

Секретар селищної ради                                   Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

           Дванадцята  сесія 

   Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Максаковій Аліні Олександрівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Максакової Аліни Олександрівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

площею 0,5900 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Максаковій Аліні Олександрівні у власність із земель запасу комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920385400:01:001:5825. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Максаковій Аліні 

Олександрівні  земельну ділянку площею – 0,5900 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля), 

кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:01:001:5825, розташовану 

за межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Максаковій Аліні Олександрівні право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                            
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Совало Ірині Вікторівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Совало Ірини Вікторівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

площею 0,5000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Совало Ірині Вікторівні у власність із земель запасу комунальної власності 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:01:001:5878. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Совало Ірині Вікторівні 

земельну ділянку площею – 0,5000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920385400:01:001:5878, розташовану за межами населених пунктів 

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

    3. Громадянці Совало Ірині Вікторівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 



                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Міславському Тарасу Вікторовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Міславського Тараса Вікторовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

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

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Міславському Тарасу Вікторовичу у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, розташованої на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920355500:01:003:0325. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Міславському Тарасу 

Вікторовичу земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – сіножаті), кадастровий номер земельної ділянки  

5920355500:01:003:0325, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Міславському Тарасу Вікторовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                  

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Нещеретній Тетяні Іванівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Нещеретної Тетяни Іванівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

площею 0,5500 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Нещеретній Тетяні Іванівні у власність із земель запасу комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920385400:01:001:5873. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Нещеретній Тетяні Іванівні 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920385400:01:001:5873, розташовану за межами населених пунктів 

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

    3. Громадянці Нещеретній Тетяні Іванівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Швецову Володимиру Олексійовичу 

для ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Швецова Володимира Олексійовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

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

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Швецову Володимиру Олексійовичу у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, розташованої на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920355500:01:003:0326. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Швецову Володимиру 

Олексійовичу земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – сіножаті), кадастровий номер земельної ділянки  

5920355500:01:003:0326, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Швецову Володимиру Олексійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Гиркіній Олені Олексіївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Гиркіної Олени Олексіївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

площею 0,9400 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Гиркіній Олені Олексіївні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920386300:01:003:0244. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Гиркіній Олені Олексіївні 

земельну ділянку площею – 0,9400 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920386300:01:003:0244, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Гиркіній Олені Олексіївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Проценку Івану Павловичу  для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Проценка Івана Павловича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

площею 0,5000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Проценку Івану Павловичу у власність із земель запасу комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920385400:01:001:5875. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Проценку Івану 

Павловичу земельну ділянку площею – 0,5000 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля), 

кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:01:001:5875, розташовану 

за межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Проценку Івану Павловичу право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Харченко Олені Семенівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Харченко Олени Семенівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

території Чупахівської селищної ради (бувшої Олешнянської сільської ради), 

площею 0,4500 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Харченко Олені Семенівні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель запасу комунальної 

власності розташованої за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради (бувшої Олешнянської сільської ради), 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920386300:01:004:0183. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Харченко Олені Семенівні 

земельну ділянку площею – 0,4500 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення 

комунальної власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер 

земельної ділянки  5920386300:01:004:0183, розташовану за межами 

населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

    3. Громадянці Харченко Олені Семенівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 



                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Голосову Івану Григоровичу  для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Голосова Івана Григоровича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в межах с.Олешня, площею 1,5000 

га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Голосову Івану Григоровичу у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель запасу в межах. Олешня 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920386300:02:003:0267. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Голосову Івану 

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

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920386300:02:003:0267, розташовану в межах с.Олешня на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Голосову Івану Григоровичу право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 

 



                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Кісліченку Олександру Анатолійовичу  

для ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Кісліченка Олександра Анатолійовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів, площею 0,5500 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Кісліченку Олександру Анатолійовичу у власність із земель запасу 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920385400:01:001:5874. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Кісліченку Олександру 

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

селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля), 

кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:01:001:5874, розташовану 

за межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Кісліченку Олександру Анатолійовичу право власності 

на земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

                                                                                    

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Хоменку Олександру Олексійовичу 

для ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Хоменка Олександра Олексійовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів, площею 0,5500 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Хоменку Олександру Олексійовичу у власність із земель запасу комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920385400:01:001:5871. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Хоменку Олександру 

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

селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля), 

кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:01:001:5871, розташовану 

за межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Хоменку Олександру Олексійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

                                                                                     



 

 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Макухі Володимиру Олександровичу 

для ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Макухи Володимира Олександровича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів, площею 1,8342 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Макухі Володимиру Олександровичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська 

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001:5212. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Макухі Володимиру 

Олександровичу земельну ділянку площею – 1,8342 га  для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – пасовища), 

кадастровий номер земельної ділянки  5920382000:01:001:5212, розташовану 

за межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Макухі Володимиру Олександровичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

  Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 



                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Ємцю Володимиру Павловичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Ємця Володимира Павловича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

площею 1,9541 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Ємцю Володимиру Павловичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська 

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920355500:01:002:0155. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Ємцю Володимиру 

Павловичу земельну ділянку площею – 1,9541 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – пасовища), 

кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:01:002:0155, розташовану 

за межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Ємцю Володимиру Павловичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Ярошенку Сергію Петровичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Ярошенка Сергія Петровича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

площею 1,6000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Ярошенку Сергію Петровичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська 

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:003:0160. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Ярошенку Сергію 

Петровичу земельну ділянку площею – 1,6000 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля), 

кадастровий номер земельної ділянки  5920382000:01:003:0160, розташовану 

за межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Ярошенку Сергію Петровичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Сидоренко Марії Костянтинівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Сидоренко Марії Костянтинівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

площею 0,5000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Сидоренко Марії Костянтинівні у власність із земель запасу комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920385400:01:001:5880. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Сидоренко Марії 

Костянтинівні земельну ділянку площею – 0,5000 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля), 

кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:01:001:5880, розташовану 

за межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Сидоренко Марії Костянтинівні право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 



                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Потапенко Юлії Михайлівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Потапенко Юлії Михайлівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

площею 0,5000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Потапенко Юлії Михайлівні у власність із земель запасу комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920385400:01:001:5879. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Потапенко Юлії Михайлівні 

земельну ділянку площею – 0,5000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920385400:01:001:5879, розташовану за межами населених пунктів 

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

    3. Громадянці Потапенко Юлії Михайлівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Бублик Марині Михайлівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Бублик Марини Михайлівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

площею 0,5500 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Бублик Марині Михайлівні у власність із земель запасу комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920385400:01:001:5876. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Бублик Марині Михайлівні 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920385400:01:001:5876, розташовану за межами населених пунктів 

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

    3. Громадянці Бублик Марині Михайлівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Харченко Ніні Іванівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Харченко Ніни Іванівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

площею 0,5400 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Харченко Ніні Іванівні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель запасу комунальної 

власності розташованої за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради (бувшої Олешнянської сільської ради) 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920386300:01:004:0189. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Харченко Ніні Іванівні 

земельну ділянку площею – 0,5400 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920386300:01:004:0189, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Харченко Ніні Іванівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Харченко Віктору Михайловичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Харченка Віктора Михайловича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

площею 0,6100 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Харченко Віктору Михайловичу у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності розташованої за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради (бувшої 

Олешнянської сільської ради) Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920386300:01:004:0166. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Харченко Віктору 

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

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920386300:01:004:0166, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Харченко Віктору Михайловичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                        
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Гуцолову Євгенію Миколайовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Гуцолова Євгенія Миколайовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

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

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Гуцолову Євгенію Миколайовичу у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель запасу 

комунальної власності розташованої за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради (бувшої Олешнянської сільської ради) 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920386300:01:003:0202. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Гуцолову Євгенію 

Миколайовичу земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920386300:01:003:0202, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Гуцолову Євгенію Миколайовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Жигаліну Володимиру Валентиновичу 

для ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Жигаліна Володимира Валентиновича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів, площею 0,4410 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Жигаліну Володимиру Валентиновичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради (бувшої Олешнянської 

сільської ради)  Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920386300:01:004:0190. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Жигаліну Володимиру 

Валентиновичу земельну ділянку площею – 0,4410 га  для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

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

ділянки  5920386300:01:004:0190, розташовану за межами населених пунктів 

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

    3. Громадянину Жигаліну Володимиру Валентиновичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Неваленному Павлу Яковичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Неваленного Павла Яковича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами с. Олешня, площею 0,5000 

га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Неваленному Павлу Яковичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська 

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920386300:01:003:0233. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Неваленному Павлу 

Яковичу земельну ділянку площею – 0,5000 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920386300:01:003:0233, розташовану за межами с. Олешня на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Неваленному Павлу Яковичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 

 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Колотовій Наталії Павлівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Колотової Наталії Павлівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами с.Олешня, площею 0,5000 

га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Колотовій Наталії Павлівні для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська селищна 

рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920386300:01:003:0234. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Колотовій Наталії Павлівні 

земельну ділянку площею – 0,5000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920386300:01:003:0234, розташовану за межами с. Олешня на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Колотовій Наталії Павлівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 



                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Олійник Наталії Василівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Олійник Наталії Василівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради, площею 2,0000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Олійник Наталії Василівні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001:0726. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Олійник Наталії Василівні 

земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920382000:01:001:0726, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Олійник Наталії Василівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Демиденко Світлані Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Демиденко Світлани Миколаївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в межах с. Оленинське на території 

Чупахівської селищної ради, площею 1,0000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Демиденко Світлані Миколаївні у приватну власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель 

сільськогосподарського призначення, розташованої в межах с. Оленинське 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0157. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Демиденко Світлані 

Миколаївні земельну ділянку площею – 1,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

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

ділянки  5920355500:04:001:0157, розташовану в межах с. Оленинське на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Демиденко Світлані Миколаївні право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 



                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Бондар Наталії Сергіївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Бондар Наталії Сергіївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради, площею 2,0000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Бондар Наталії Сергіївні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованої за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920386300:01:003:0242. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Бондар Наталії Сергіївні 

земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920386300:01:003:0242, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Бондар Наталії Сергіївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Гоменюк Надії Іванівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Гоменюк Надії Іванівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради, площею 1,1640 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Гоменюк Надії Іванівні у власність за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташованої за межами населеного 

пункту на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920386300:01:004:0197. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Гоменюк Надії Іванівні 

земельну ділянку площею – 1,1640 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920386300:01:004:0197, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Гоменюк Надії Іванівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину – учаснику АТО Галушці Олексію 

Леонідовичу для ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина- 

учасника АТО Галушки Олексія Леонідовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,1641 га,селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Галушці Олексію Леонідовичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 

розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920386300:01:004:0196. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Галушці Олексію 

Леонідовичу земельну ділянку площею – 1,1641 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

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

ділянки  5920386300:01:004:0196, розташовану за межами населених пунктів 

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

    3. Громадянину Галушці Олексію Леонідовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 



                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) у власність громадянину Гончару Володимиру Яковичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Гончара Володимира Яковича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

наданої для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради, площею 0,5000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гончару 

Володимиру Яковичу наданої для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920385400:01:001:5863. 

    2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею – 0,5000 га  

для ведення особистого селянського господарства ( в тому числі угіддя – 

рілля), кадастровий номер  5920385400:01:001:5863, власнику земельної 

ділянки відповідно до технічної документації. 

    3. Громадянину Гончару Володимиру Яковичу здійснити відповідні дії 

щодо реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до Закону 

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

обтяжень». 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) у власність громадянину Бублику Сергію Івановичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Бублика Сергія Івановича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

наданої для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради, площею 0,7500 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бублику 

Сергію Івановичу наданої для ведення особистого селянського господарства 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920385400:01:001:5860. 

    2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею – 0,7500 га  

для ведення особистого селянського господарства ( в тому числі угіддя – 

рілля), кадастровий номер  5920385400:01:001:5860, власнику земельної 

ділянки відповідно до технічної документації 

    3. Громадянину Бублику Сергію Івановичу здійснити відповідні дії щодо 

реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) у власність громадянину Гаранжі Анатолію Івановичу для 

ведення особистого підсобного господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Гаранжі Анатолія Івановича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

наданої для ведення особистого підсобного господарства (код згідно КВЦПЗ 

01.03) за адресою: вул. Береста, 28-а, с. Горяйстівка на території Чупахівської 

селищної ради, площею 0,2700 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гаранжі 

Анатолію Івановичу для ведення особистого підсобного господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) в (конфіденційна інформація) кадастровий номер 

земельної ділянки 5920386300:03:001:0008. 

    2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею  – 0,2700 га  

для ведення особистого підсобного господарства ( в тому числі угіддя – 

рілля), кадастровий номер земельної ділянки  5920386300:03:001:0008, 

розташовану за адресою: (конфіденційна інформація) на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Гаранжі Анатолію Івановичу здійснити відповідні дії 

щодо реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до Закону 

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

обтяжень». 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) у власність громадянину Гутку Віталію Павловичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Гутка Віталія Павловича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

наданої для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) за адресою: (конфіденційна інформація), на території 

Чупахівської селищної ради, площею 0,1262 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гутку 

Віталію Павловичу у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: смт Чупахівка, 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:02:001:3093. 

    2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею  – 0,1262 га  

для ведення особистого селянського господарства ( в тому числі угіддя – 

рілля), кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:02:001:3093, 

розташовану за адресою: (конфіденційна інформація) на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Гутку Віталію Павловичу здійснити відповідні дії щодо 

реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

  Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) у власність громадянину Гаранжі Анатолію Івановичу для 

будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських 

будівель і споруд 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Гаранжі Анатолія Івановича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

наданої для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських 

будівель і споруд (код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою: (конфіденційна 

інформація) на території Чупахівської селищної ради, площею 0,0500 

га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гаранжі 

Анатолію Івановичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код згідно 

КВЦПЗ 02.01) в (конфіденційна інформація) кадастровий номер земельної 

ділянки 5920386300:03:001:0007. 

    2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею  – 0,0500 га  

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер земельної 

ділянки  5920386300:03:001:0007, розташовану за адресою: (конфіденційна 

інформація) на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

    3. Громадянину Гаранжі Анатолію Івановичу здійснити відповідні дії 

щодо реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до Закону 

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

обтяжень». 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 



                                                                                     
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) у власність громадянину Кошелєву Олексію Олексійовичу 

для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських 

будівель і споруд 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Кошелєва Олексія Олексійовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація) про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) наданої для будівництва і обслуговування житлового 

будинку,господарських будівель і споруд (код згідно КВЦПЗ 02.01) за 

адресою: (конфіденційна інформація), на території Чупахівської селищної 

ради, площею 0,2500 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність гр. 

Кошелєву Олексію Олексійовичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою:вул. Польова, 12, с. Олешня, 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920386300:02:003:0266. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Кошелєву Олексію 

Олексійовичу земельну ділянку площею – 0,2500 га  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) із земель житлової та громадської забудови, 

кадастровий номер земельної ділянки  5920386300:02:003:0266, розташовану 

за адресою: вул. Польова, 12, с. Олешня, на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Кошелєву Олексію Олексійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) у власність громадянці Кривобок Валентині Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Кривобок Валентини Миколаївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

наданої для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради, площею 0,4696 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кривобок 

Валентині Миколаївні наданої для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920385400:01:001:5868. 

    2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею – 0,4696 га  

для ведення особистого селянського господарства ( в тому числі угіддя – 

рілля), кадастровий номер  5920385400:01:001:5868, власниці земельної 

ділянки відповідно до технічної документації 

    3. Громадянці Кривобок Валентині Миколаївні здійснити відповідні дії 

щодо реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до Закону 

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

обтяжень». 

 

  Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

                     



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

  Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) у власність громадянці Марчевській Раїсі Олександрівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Марчевської Раїси Олександрівни, зареєстрованої за адресою: 

(конфіденційна інформація) про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) наданої для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради, площею 0,5000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Марчевської 

Раїси Олександрівни наданої для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920385400:01:001:5862. 

    2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею – 0,5000 га  

для ведення особистого селянського господарства ( в тому числі угіддя – 

рілля), кадастровий номер  5920385400:01:001:5862, власниці земельної 

ділянки відповідно до технічної документації 

    3. Громадянці Марчевській Раїсі Олександрівні здійснити відповідні дії 

щодо реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до Закону 

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

обтяжень». 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 



 

                                                                                      

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Ольховику Олегу Володимировичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Ольховика Олега Володимировича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,5000 га,селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Ольховику Олегу Володимировичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами 

населеного пункту на території Чупахівська селищна рада Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0178. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Ольховику Олегу 

Володимировичу земельну ділянку площею – 1,5000 га  для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу 

сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля), 

кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:01:002:0178, розташовану 

за межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Ольховику Олегу Володимировичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 



                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Мурашко Надії Василівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Мурашко Надії Василівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: с.Оленинське на 

території Чупахівської селищної ради, площею 0,2500 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Мурашко Надії Василівні для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: с.Оленинське, 

Чупахівська селищна рада, Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0159. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Мурашко Надії Василівні  

земельну ділянку площею – 0,2500 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920355500:04:001:0159, розташовану за адресою: с. Оленинське, на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Мурашко Надії Василівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

        Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 

 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Хрякову Олександру Миколайовичу 

для ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Хрякова Олександра Миколайовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 2,0000 га,селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Хрякову Олександру Миколайовичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами 

населеного пункту на території Чупахівська селищна рада Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:001:0727. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Хрякову Олександру 

Миколайовичу земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:0727, розташовану за межами населених пунктів 

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

    3. Громадянину Хрякову Олександру Миколайовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 



                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Божку Володимиру Миколайовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Божка Володимира Миколайовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в межах с. Лантратівка 

на території Чупахівської селищної ради, площею 0,2500 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Божку Володимиру Миколайовичу для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в межах с. Лантратівка, Чупахівська 

селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920385400:02:001:0005. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Божку Володимиру 

Миколайовичу земельну ділянку площею – 0,2500 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

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

ділянки  5920385400:02:001:0005, розташовану в межах с. Лантратівка на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Божку Володимиру Миколайовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

        Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 

 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Гончару Володимиру Сергійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Гончара Володимира Сергійовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) на території 

Чупахівської селищної ради, площею 1,6500 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Гончару Володимиру Сергійовичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська 

селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920355500:01:001:5388. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Гончару Володимиру 

Сергійовичу земельну ділянку площею – 1,6500 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля), 

кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:01:001:5388, розташовану 

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

    3. Громадянину Гончару Володимиру Сергійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

         

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Хижковому Володимиру Степановичу 

для ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Хижкового Володимира Степановича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) на території 

Чупахівської селищної ради, площею 1,4000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Хижковому Володимиру Степановичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська 

селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920355500:01:002:0180. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Хижковому Володимиру 

Степановичу земельну ділянку площею – 1,4000 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

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

ділянки  5920355500:01:002:0180, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Хижковому Володимиру Степановичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Семенюку Сергію Олександровичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Семенюка Сергія Олександровича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 2,0000 га,селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Семенюк Сергію Олександровичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:001:0728. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Семенюк Сергію 

Олександровичу земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу 

сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля), 

кадастровий номер земельної ділянки  5920382000:01:001:0728, розташовану 

за межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Семенюк Сергію Олександровичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Кузьменко Ганні Сергіївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Кузьменко Ганни Сергіївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради, площею 2,0000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Кузьменко Ганні Сергіївні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:001:0731. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Кузьменко Ганні Сергіївні 

земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920382000:01:001:0731, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Кузьменко Ганні Сергіївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Кошелєвій Валентині Сергіївні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Кошелєвої Валентини Сергіївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: вул. Охтирська,32, с. 

Олешня, на території Чупахівської селищної ради, площею 0,3578 га,селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кошелєвій Валентині Сергіївні для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою:  

(конфіденційна інформація) кадастровий номер земельної ділянки 

5920386300:02:003:0264. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Кошелєвій Валентині 

Сергіївні, зареєстрованій  за  адресою: (конфіденційна інформація) земельну 

ділянку площею – 0,3578 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920386300:02:003:0264, розташовану за адресою:  вул. Охтирська,32, с. 

Олешня, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

    3. Громадянці Кошелєвій Валентині Сергіївні право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 



                                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Полуйко Анні Олексіївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Полуйко Анни Олексіївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради, площею 2,0000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Полуйко Анні Олексіївні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001:0729. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Полуйко Анні Олексіївні 

земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920382000:01:001:0729, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Полуйко Анні Олексіївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

        Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Кузьменко Наталії Анатоліївні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Кузьменко Наталії Анатоліївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради, площею 1,9000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Кузьменко Наталії Анатоліївні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001:0730. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Кузьменко Наталії 

Анатоліївні земельну ділянку площею – 1,9000 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:0730, розташовану за межами населених пунктів 

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

    3. Громадянці Кузьменко Наталії Анатоліївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 



                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Заікіній Аліні Валеріївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Заікіної Аліни Валеріївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради, площею 1,4890 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Заікіній Аліні Валеріївні для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) Чупахівська селищна рада ( за 

межами населених пунктів), Охтирський район Сумська область, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920386300:01:001:6039. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Заікіній Аліні Валеріївні 

земельну ділянку площею – 1,4890 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920386300:01:001:6039, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Заікіній Аліні Валеріївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 

 



                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Галушко Ользі Вікторівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Галушко Ольги Вікторівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

Чупахівської селищної ради, площею 0,3700 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Галушко Ользі Вікторівні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованої в 

межах с. Грінченкове Охтирського району Сумської області, кадастровий 

номер земельної ділянки 5920382000:02:001:0501. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Галушко Ользі Вікторівні 

земельну ділянку площею – 0,3700 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – сіножаті), кадастровий номер земельної ділянки  

5920382000:02:001:0501, розташовану в межах с. Грінченкове на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Галушко Ользі Вікторівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 



                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Бережній Анжелі Володимирівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Бережної Анжели Володимирівни, зареєстрованої за адресою: 

(конфіденційна інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,8342 га,селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Бережній Анжелі Володимирівні для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська 

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001: 5220. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Бережній Анжелі 

Володимирівні земельну ділянку площею – 1,8342 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – пасовища), 

кадастровий номер земельної ділянки  5920382000:01:001:5220, розташовану 

за межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Бережній Анжелі Володимирівні право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

        Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Мазун Світлані Василівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Мазун Світлани Василівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради, площею 1,8342 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Мазун Світлані Василівні для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська селищна 

рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920382000:01:001: 5214. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Мазун Світлані Василівні 

земельну ділянку площею – 1,8342 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5214, розташовану за межами населених пунктів 

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

    3. Громадянці Мазун Світлані Василівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

   Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

      



                 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Вакуленку Віталію Олександровичу 

для ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Вакуленка Віталія Олександровича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,8342 га,селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Вакуленку Віталію Олександровичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська 

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001: 5215. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Вакуленку Віталію 

Олександровичу земельну ділянку площею – 1,8342 га  для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – пасовища), 

кадастровий номер земельної ділянки  5920382000:01:001:5215, розташовану 

за межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Вакуленку Віталію Олександровичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                      

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

           Дванадцята  сесія 

   Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Лапіну Миколі Валерійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Лапіна Миколи Валерійовича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в межах с. Новопостроєне, площею 

1,4205 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Лапіну Миколі Валерійовичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в межах 

с.Новопостроєне, Чупахівська селищна рада, Охтирський район, Сумська 

область, кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:04:001:0015. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Лапіну Миколі 

Валерійовичу  земельну ділянку площею – 1,4205 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920385400:04:001:0015, розташовану в межах с. Новопостроєне на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Лапіну Миколі Валерійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                            
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) громадянину Бирдіну Івану Петровичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Товстої Ніни Іванівни, спадкоємиці Бирдіна Івана Петровича, зареєстрованої 

за адресою: (конфіденційна інформація), про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (код 

згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою: (конфіденційна інформація) на території 

Чупахівської селищної ради, площею 0,0535 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бирдіна 

Івана Петровича наданої для будівництва і обслуговування житлового 

будинку,господарських будівель і споруд (код згідно КВЦПЗ 02.01) за 

адресою: (конфіденційна інформація), кадастровий номер земельної ділянки 

5920386300:02:003:0269. 

    2. Виділити громадянці Товстій Ніні Іванівні спадкоємиці Бирдіна Івана 

Петровича в натурі ( на місцевості) земельну ділянку площею – 0,0535 га, 

кадастровий номер земельної ділянки  5920386300:02:003:0269, власниці 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташовану за 

адресою: (конфіденційна інформація) на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Товстій Ніні Іванівні здійснити відповідні дії щодо 

реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 



                                                                             
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Луценко Раїсі Олександрівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Луценко Раїси Олександрівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

площею 1,9178 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Луценко Раїсі Олександрівні для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська 

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920355500:01:003:0309. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Луценко Раїсі 

Олександрівні земельну ділянку площею – 1,9178 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – пасовища), 

кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:01:003:0309, розташовану 

за межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Луценко Раїсі Олександрівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Поддячій Любові Андріївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Поддячої Любові Андріївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

площею 1,8342 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Поддячій Любові Андріївні для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська селищна 

рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920382000:01:001:5201. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Поддячій Любові Андріївні 

земельну ділянку площею – 1, 8342 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5201, розташовану за межами населених пунктів 

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

    3. Громадянці Поддячій Любові Андріївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Закаблук Наталії Іванівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Закаблук Наталії Іванівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

площею 1,7071 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Закаблук Наталії Іванівні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 

розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920355500:01:002:0169. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Закаблук Наталії Іванівні 

земельну ділянку площею – 1, 7071 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення ( в тому числі угіддя – під господарськими будівлями і 

дворами), кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:01:002:0169, 

розташовану за межами населених пунктів на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Закаблук Наталії Іванівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 



                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Юзефів Тетяні Дмитрівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Юзефів Тетяни Дмитрівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

площею 1,6114 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Юзефів Тетяні Дмитрівні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 

розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920355500:01:003:0318. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Юзефів Тетяні Дмитрівні 

земельну ділянку площею – 1, 6114 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920355500:01:003:0318, розташовану за межами населених пунктів 

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

    3. Громадянці Юзефів Тетяні Дмитрівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Ашуровій Галині Геннадіївні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Ашурової Галини Геннадіївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

площею 2,0000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Ашуровій Галині Геннадіївні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920355500:01:002:0182. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Ашуровій Галині 

Геннадіївні земельну ділянку площею – 2, 0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920355500:01:002:0182, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Ашуровій Галині Геннадіївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Пісковець Ірині Іванівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Пісковець Ірини Іванівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

площею 1,5969 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Пісковець Ірині Іванівні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 

розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920386300:01:003:0218. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Пісковець Ірині Іванівні 

земельну ділянку площею – 1, 5969 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920386300:01:003:0218, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Пісковець Ірині Іванівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Гущі Інні Леонідівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Гущі 

Інни Леонідівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація) про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів, площею 1,5966 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Гущі Інні Леонідівні у власність за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташованої за межами населеного 

пункту на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920386300:01:003:0220. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Гущі Інні Леонідівні 

земельну ділянку площею – 1, 5966 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920386300:01:003:0220, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Гущі Інні Леонідівні право власності на земельну ділянку 

оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Ахмед Ользі Сергіївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Ахмед Ольги Сергіївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

площею 1,7070 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Ахмед Ользі Сергіївні для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою:Чупахівська селищна 

рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920355500:01:002:0167. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Ахмед Ользі Сергіївні 

земельну ділянку площею – 1,7070га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – під господарськими будівлями і дворами), кадастровий номер 

земельної ділянки  5920355500:01:002:0167, розташовану за межами 

населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

    3. Громадянці Ахмед Ользі Сергіївні право власності на земельну ділянку 

оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 



                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Олефіренку Олексію Сергійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Олефіренка Олексія Сергійовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів, площею 1,7071 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Олефіренку Олексію Сергійовичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 

розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920355500:01:002:0171. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Олефіренку Олексію 

Сергійовичу земельну ділянку площею – 1,7071га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності ( в тому числі угіддя – під господарськими будівлями і 

дворами), кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:01:002:0171, 

розташовану за межами населених пунктів на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Олефіренку Олексію Сергійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Удовиченку Назару Валерійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Удовиченка Назара Валерійовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів, площею 1,5966 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Удовиченку Назару Валерійовичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 

розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920386300:01:003:0219. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Удовиченку Назару 

Валерійовичу земельну ділянку площею – 1, 5966 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності ( в тому числі угіддя – пасовища), кадастровий номер 

земельної ділянки  5920386300:01:003:0219, розташовану за межами 

населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

    3. Громадянину Удовиченку Назару Валерійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Ярошенку Олегу Сергійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Ярошенка Олега Сергійовича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

площею 1,5966 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Ярошенку Олегу Сергійовичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська 

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920386300:01:003:0227. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Ярошенку Олегу 

Сергійовичу земельну ділянку площею – 1, 5966 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності ( в тому числі угіддя – пасовища), кадастровий номер 

земельної ділянки  5920386300:01:003:0227, розташовану за межами 

населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

    3. Громадянину Ярошенку Олегу Сергійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

       Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Шестаковій Ользі Сергіївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Шестакової Ольги Сергіївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

площею 1,7070 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Шестаковій Ользі Сергіївні для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська селищна 

рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920355500:01:002:0170. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Шестаковій Ользі Сергіївні 

земельну ділянку площею – 1,7070 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної 

власності ( в тому числі угіддя – під господарськими будівлями і дворами), 

кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:01:002:0170, розташовану 

за межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Шестаковій Ользі Сергіївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 



                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Демченку Сергію Михайловичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Демченка Сергія Михайловича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: (конфіденційна 

інформація) , площею 0,3127 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Демченку Сергію Михайловичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: 

(конфіденційна інформація), Чупахівська селищна рада, Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920386300:02:003:0268. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Демченку Сергію 

Михайловичу земельну ділянку площею – 0, 3127 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920386300:02:003:0268, розташовану за адресою: (конфіденційна 

інформація) на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

    3. Громадянину Демченку Сергію Михайловичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



 

                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Водяницькому Сергію Миколайовичу 

для ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Водяницького Сергія Миколайовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,8342 га,селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Водяницькому Сергію Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою:Чупахівська 

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920355500:01:002: 0181. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Водяницькому Сергію 

Миколайовичу земельну ділянку площею – 1,8051 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – пасовища), 

кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:01:002: 0181, розташовану 

за межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Водяницькому Сергію Миколайовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 



 

                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину Невдачину Андрію Григоровичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Невдачина Андрія Григоровича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,4600 га за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Невдачину Андрію Григоровичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,4600 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу громадянину Невдачину Івану Михайловичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Невдачина Івана Михайловича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,4000 га в межах с. Новопостроєне, на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Невдачину Івану Михайловичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,4000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану в межах с. Новопостроєне на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

            

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину Мартишку Олександру Сергійовичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Мартишка Олександра Сергійовича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,5000 га за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Мартишку Олександру 

Сергійовичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,5000 га із земель запасу 

сільськогосподарського призначення розташовану за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

         Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 

 



 

                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину Кошелєву Олексію Олексійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Кошелєва Олексія Олексійовича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,5500 га за адресою: (конфіденційна інформація), на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Кошелєву Олексію Олексійовичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,5500 га із земель сільськогосподарського 

призначення розташовану за адресою: (конфіденційна інформація),  на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 

 



 

 

 

                                                                                      

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянці Нещеретній Тетяні Григорівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Нещеретної Тетяни Григорівни, 

зареєстрованої за адресою(конфіденційна інформація) про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 1,2000 га за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Нещеретній Тетяні Григорівні  для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,2000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 



 

                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Загнойко Тетяні Василівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Загнойко Тетяни Василівни, зареєстрованої за 

адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,5200 

га за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Загнойко Тетяні Василівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,5200 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 

 



 

 

                                                                                      

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

    Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Скрипнику Володимиру 

Миколайовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Скрипника Володимира Миколайовича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,5800 га в межах смт Чупахівка на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Скрипнику Володимиру 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,5800 га із земель запасу 

сільськогосподарського призначення розташовану в межах смт Чупахівка на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину Склярову Олександру Петровичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Склярова Олександра Петровича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 2,0000 га за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Склярову Олександру Петровичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 



 

 

                                                                                     

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину – учаснику АТО Попеті Денису 

Андрійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина – учасника АТО Попети Дениса 

Андрійовича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею 2,0000 га за межами населених пунктів 

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину – учаснику АТО Попеті Денису 

Андрійовичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу 

сільськогосподарського призначення розташовану за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 



 

 

                                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину – учаснику АТО Іванову Сергію 

Олександровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина – учасника АТО Іванова Сергія 

Олександровича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) 

про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею 2,0000 га за межами населених пунктів 

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину – учаснику АТО Іванову Сергію 

Олександровичу для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу 

сільськогосподарського призначення розташовану за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 



 

 

                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу громадянину Поддячому Олександру 

Миколайовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Поддячого Олександра Миколайовича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,2000 га в межах смт Чупахівка на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Поддячому Олександру 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,2000 га із земель запасу 

сільськогосподарського призначення розташовану в межах смт Чупахівка на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 



 

                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу громадянину – учаснику АТО Морозу Руслану 

Валерійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина – учасника АТО Мороза Руслана 

Валерійовича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею 1,5000 га за межами населених пунктів 

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину – учаснику АТО Морозу Руслану 

Валерійовичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 1,5000 га із земель запасу 

сільськогосподарського призначення розташовану за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради 

 

 

   Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



 

 

                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Поддячій Валентині Францівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Поддячої Валентини Францівни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 0,2000 га в межах с. Оленинське на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Поддячій Валентині Францівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,2000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану в межах с. Оленинське на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

  Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Кузьменку Володимиру Васильовичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Кузьменка Володимира Васильовича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,5600 га в межах с. Грінченкове на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Кузьменку Володимиру 

Васильовичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,5600 га із земель запасу 

сільськогосподарського призначення розташовану в межах с. Грінченкове на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянці – учасниці АТО Фальченко Надії 

Євгенівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянки – учасниці АТО Фальченко Надії Євгенівни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 

га за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці – учасниці АТО Фальченко Надії 

Євгенівні для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) площею 2,0000 га, кадастровий номер 5920386300:01:003:0238 

із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 



 

 

                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу громадянці Солонніковій Ользі Іванівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Солоннікової Ольги Іванівни, зареєстрованої 

за адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

га за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Солонніковій Ользі Іванівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 



 

 

                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Кондратюку Олександру 

Сергійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Кондратюка Олександра Сергійовича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 2,0000 га за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Кондратюку Олександру 

Сергійовичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 1,5000 га із земель запасу 

сільськогосподарського призначення розташовану за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

  Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 



 

                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

  Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу громадянці Масько Інні Миколаївні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Масько Інни Миколаївни, зареєстрованої за 

адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

га за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Масько Інні Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 

 



 

                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Максакову Юрію Вікторовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Максакова Юрія Вікторовича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,6000 га на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Максакову Юрію Вікторовичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,6000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 



 

 

 

                                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

   Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Харченку Віталію Миколайовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Харченко Віталія Миколайовича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,1400 га в межах с. Горяйстівка на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Харченко Віталію Миколайовичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,1400 га із земель сільськогосподарського 

призначення розташовану в межах с. Горяйстівка на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 



 

                                                                                   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину Жарікову Сергію Васильовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Жарікова Сергія Васильовича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,6800 га за адресою: вул. Шкільна, с. Новопостроєне, 

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Жарікову Сергію Васильовичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,6800 га із земель сільськогосподарського 

призначення розташовану за адресою: вул. Шкільна, с. Новопостроєне,  на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 

 



 

                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Заікіну Сергію Івановичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Заікіна Сергія Івановича, зареєстрованого за 

адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,5000 

га в межах с. Новопостроєне, на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Заікіну Сергію Івановичу для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,5000 га із земель сільськогосподарського 

призначення розташовану в межах с. Новопостроєне,  на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 



 

 

 

                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Максименко Юлії Миколаївні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Максименко Юлії Миколаївни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 

га за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Максименко Юлії Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 5920355500:01:003:0322,  розташовану 

за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 



 

 

                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

   Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Заікіну Ігорю Сергійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Заікіна Ігоря Сергійовича, зареєстрованого 

за адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,0000 

га в межах с. Новопостроєне, на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Заікіну Ігорю Сергійовичу для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,0000 га із земель сільськогосподарського 

призначення розташовану в межах с. Новопостроєне,  на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



 

                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Кузьменко Лідії Григорівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Кузьменко Лідії Григорівни, зареєстрованої 

за адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

га за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Кузьменко Лідії Григорівни для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною 

площею 2,0000 га із земель запасу сільськогосподарського призначення, 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 



 

                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівк  

Про надання дозволу громадянці Каманіній Інні Борисівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Каманіної Інни Борисівни, зареєстрованої за 

адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,3000 

га в межах смт Чупахівка на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Каманіній Інні Борисівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,3000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення, розташовану в межах смт Чупахівка на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 



                                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на земельну ділянку (пай) громадянці Савостьяновій 

Парасковії Афанасіївні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (01.01) на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області 

 

 Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянина Абрамовича 
Олексія Володимировича, який діє в інтересах Савостьянової Парасковії 
Афанасіївни згідно довіреності (конфіденційна інформація),  про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, Чупахівська 
селищна рада ВИРІШИЛА:   

           1. Надати дозвіл громадянці Савостьяновій Парасковії Афанасіївні на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку (пай) 
(сертифікат на право на земельну частку (пай) серія СМ № 023159 виданого 

27.03.1996р.) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із 
земель колишнього сільськогосподарського акціонерного товариства 
закритого типу «Олешнянське» на території Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області. 

           2. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну 
ділянку (пай) громадянці Савостьяновій Парасковії Афанасіївні розробити 
відповідно до вимог статті 55 Закону України «Про землеустрій». 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



 

                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу громадянину – учаснику АТО Семегуку 

Олександру Олексійовичу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина – учасника АТО Семегука Олександра 

Олексійовича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею 2,0000 га за межами населених пунктів 

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину – учаснику АТО Семегуку 

Олександру Олексійовичу для ведення особистого селянського господарства 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу 

сільськогосподарського призначення розташовану за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Яризько Олені Петрівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Яризько Олени Петрівни, зареєстрованої за 

адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

га за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Яризько Олені Петрівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 

 



 

 

                                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу громадянину Кучеру Василю Павловичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Кучера Василя Павловича, зареєстрованого 

за адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,0000 

га за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Кучеру Василю Павловичу для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,0000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 

 



                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу громадянці Гордієнко Валентині Дмитрівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Гордієнко Валентини Дмитрівни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 1,5000 га за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Гордієнко Валентині Дмитрівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,5000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 



                                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Маслюку Юрію Миколайовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Маслюка Юрія Миколайовича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 2,0000 га в межах села Грінченкове на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Маслюку Юрію Миколайовичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану в межах села Грінченкове на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 



 

 

 

                                                                                    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянці Шевцовій Віті Володимирівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Шевцової Віти Володимирівни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 1,5000 га за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Шевцовій Віті Володимирівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,5000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



 

 

 

                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Ланчаку В’ячеславу Вікторовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Ланчака В’ячеслава Вікторовича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 1,5000 га за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Ланчаку В’ячеславу Вікторовичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,5000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 



 

                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Гнедіній Наталії Вікторівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Гнедіної Наталії Вікторівни, зареєстрованої 

за адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,6500 

га в межах села Розсохувате на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Гнедіній Наталії Вікторівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,6500 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану в межах села Розсохувате на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 

 



 

 

 

                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про надання дозволу громадянці Лупаіні Ользі Володимирівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Лупаіни Ольги Володимирівни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 1,5000 га за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Лупаіні Ользі Володимирівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею  1,5000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Помазан Людмилі Костянтинівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Помазан Людмили Костянтинівни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 2,0000 га за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Помазан Людмилі Костянтинівні 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



 

 

 

                                                                                  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Рудакову Олегу Сергійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Рудакова Олега Сергійовича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 1,6500 га в межах села Розсохувате на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Рудакову Олегу Сергійовичу для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,6500 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану в межах села Розсохувате на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



 

                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Пінчук Ользі Володимирівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Пінчук Ольги Володимирівни, зареєстрованої 

за адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,8000 

га за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Пінчук Ользі Володимирівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,8000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 



 

 

 

                                                                                    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Гутку Валерію Олександровичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Гутка Валерія Олександровича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 1,7000 га в межах села Розсохувате на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Гутку Валерію Олександровичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,6500 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану в межах село Розсохувате на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



 

                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Кондратюк Людмилі Олексіївні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Кондратюк Людмили Олексіївни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація)  про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 2,0000 га за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Кондратюк Людмилі Олексіївні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



 

 

                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про надання дозволу громадянці Волошко Дар’ї Сергіївні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Волошко Дар’ї Сергіївни, зареєстрованої за 

адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

га за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Волошко Дар’ї Сергіївні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину Влезько Миколі Павловичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Влезька Миколи Павловича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 1,6500 га в межах села Розсохувате на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Влезьку Миколі Павловичу для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,6500 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану в межах села Розсохувате на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу громадянці Сев’ян Яні Анатоліївні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Сев’ян Яни Анатоліївни, зареєстрованої за 

адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

га за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Сев’ян Яні Анатоліївні для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною 

площею 1,5000 га із земель запасу сільськогосподарського призначення 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

            

 

 



                                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про надання дозволу громадянину Тертичному Сергію Володимировичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Тертичного Сергія Володимировича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 1,5000 га за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Тертичному Сергію 

Володимировичу для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 1,5000 га із земель запасу 

сільськогосподарського призначення розташовану за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 

 



 

                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Журавлю Руслану Сергійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Журавля Руслана Сергійовича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 2,0000 га за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Журавлю Руслану Сергійовичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,8000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



 

                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянці Воробйовій Тетяні Олександрівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Воробйової Тетяни Олександрівни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 2,0000 га за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Воробйовій Тетяні Олександрівні 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 



 

                                                                                    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина  Артемова Ігоря Олеговича про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

частини 6, частини 7 статті 118, Земельного кодексу України, рішення 

постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Артемова Ігоря Олеговича, зареєстрованого 

за адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області  орієнтованою площею 2,0000 га,   

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити громадянину Артемову Ігорю Олеговичу, зареєстрованому за 

адресою: (конфіденційна інформація) в наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області орієнтованою 

площею  2,0000 га, в зв’язку з тим, що в поданому пакеті документів 

відсутні графічні матеріали земельної  ділянки, тобто мається 

невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих 

відповідно до них нормативно – правових актів.  

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

                 

 

 

 

 

 



 

                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянки  Рибалко Галини Миколаївни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

частини 6, частини 7 статті 118, Земельного кодексу України, рішення 

постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Рибалко Галини Миколаївни, зареєстрованої 

за адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області  орієнтованою площею 0,5000 га,   

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити громадянці Рибалко Галині Миколаївні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація) в наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області орієнтованою 

площею  0,5000 га, в зв’язку з тим, що в поданому пакеті документів 

відсутні графічні матеріали земельної  ділянки, тобто мається 

невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих 

відповідно до них нормативно – правових актів.  

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про розгляд заяви громадянки  Сидоренко Тетяни Іванівни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

частини 6, частини 7 статті 118, Земельного кодексу України, рішення 

постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Сидоренко Тетяни Іванівни, зареєстрованої за 

адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області  орієнтованою площею 1,0000 га,   

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити громадянці Сидоренко Тетяні Іванівні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація), в наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області орієнтованою 

площею  1,0000 га, в зв’язку з тим, що в поданому пакеті документів 

відсутні графічні матеріали земельної  ділянки, тобто мається 

невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих 

відповідно до них нормативно – правових актів.  

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 

 



                                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

  Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про розгляд заяви громадянки  Слухай Наталії Іванівни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

частини 6, частини 7 статті 118, Земельного кодексу України, рішення 

постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Слухай Наталії Іванівни, зареєстрованої за 

адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області  орієнтованою площею 2,0000 га,   

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити громадянці Слухай Наталії Іванівні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація) в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області орієнтованою площею  2,0000 га, 

в зв’язку з тим, що в поданому пакеті документів відсутні графічні матеріали 

земельної  ділянки, тобто мається невідповідність місця розташування 

об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно – 

правових актів.  

 

                                                                                    

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянки  Михайленко Ірини Володимирівни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

частини 6 статті  79-1, частини 7 статті 118  Земельного кодексу України, 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Михайленко Ірини Володимирівни, 

зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області  орієнтованою площею 

2,0000 га,   селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

1.Відмовити громадянці Михайленко Ірині Володимирівні в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області орієнтованою площею  2,0000 га, в зв’язку з тим,   що  рішенням  

одинадцятої сесії  восьмого   скликання  на вказану  земельну ділянку  

надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  та на даний  час   подано проект землеустрою на 

затвердження сесії, вказана земельна ділянка  передана  у приватну 

власність, тобто бажане місце розташування земельної ділянки не 

відповідає місцю розташування об’єкта вимогам законів України та 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

 

         Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК 

 

 



                                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянки  Єременко Галини Євгенівни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,  59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

частини 6 статті  79-1, частини 7 статті 118 Земельного кодексу України, 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Єременко Галини Євгенівни, зареєстрованої 

за адресою: (конфіденційна інформація),про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області  орієнтованою площею 2,0000 га,   

селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

Відмовити громадянці Єременко Галині Євгенівні в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

орієнтованою площею  2,0000 га, в зв’язку з тим, що  рішенням  

одинадцятої сесії  восьмого   скликання  на вказану  земельну ділянку  

надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  та на даний  час   подано проект землеустрою на 

затвердження сесії, вказана земельна ділянка  передана  у приватну 

власність, тобто бажане місце розташування земельної ділянки не 

відповідає місцю розташування об’єкта вимогам законів України та 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

 
Секретар селищної ради                         Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

  Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянки  Совало Інни Миколаївни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

частини 6 статті  79-1, частини 7 статті 118 Земельного кодексу України, 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Совало Інни Миколаївни, зареєстрованої за 

адресою:(конфіденційна інформація),про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області  орієнтованою площею 0,5000 га,   

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити громадянці Совало Інні Миколаївні в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

орієнтованою площею  0,5000 га, в зв’язку з тим, що на вказаній  земельній  

ділянці знаходяться будівлі, заявником   до пакету документів  не  додано   

правовстановлюючих документів на вказані  будівлі. Крім того,  земельна 

ділянка, на яку вказані графічні матеріали, вже сформована і має свою 

конфігурацію, площу та кадастровий номер, формування земельних ділянок 

шляхом поділу та об’єднання раніше сформованих  земельних ділянок, які 

перебувають у власності або користуванні, без зміни їх цільового 

призначення здійснюються за технічною документацією із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок, тобто бажане місце 

розташування земельної ділянки не відповідає місцю розташування об’єкта 

вимогам законів України та прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів. 

       

Секретар селищної ради                         Микола МАСЛЮК 



                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про розгляд заяви громадянки  Демиденко Аліни Миколаївни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

частини 6 статті  79-1, частини 7 статті 118 Земельного кодексу України, 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Демиденко Аліни Миколаївни, 

зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація),про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області  орієнтованою площею 

0,7500 га,   селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

1.Відмовити громадянці Демиденко Аліні Миколаївні в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

орієнтованою площею  0,7500 га, в зв’язку з тим, що в зв’язку з тим, що на 

вказаній  земельній  ділянці знаходяться будівлі, заявником   до пакету 

документів  не  додано   правовстановлюючих документів на вказані  

будівлі. Крім того, земельна ділянка, на яку вказані графічні матеріали, вже 

сформована і має свою конфігурацію, площу та кадастровий номер, 

формування земельних ділянок шляхом поділу та об’єднання раніше 

сформованих  земельних ділянок, які перебувають у власності або 

користуванні, без зміни їх цільового призначення здійснюються за 

технічною документацією із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок, тобто бажане місце розташування земельної ділянки не 

відповідає місцю розташування об’єкта вимогам законів України та 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

           

Секретар селищної ради                         Микола МАСЛЮК 

 

 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про розгляд заяви громадянина  Демиденка Івана Миколайовича  про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

частини 6 статті  79-1, частини 7 статті 118 Земельного кодексу України, 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Демиденка Івана Миколайовича 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  

орієнтованою площею 0,7500 га,   селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити громадянину Демиденку Івану Миколайовичу в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

орієнтованою площею  0,7500 га, в зв’язку з тим, що в зв’язку з тим, що на 

вказаній  земельній  ділянці знаходяться будівлі, заявником   до пакету 

документів  не  додано   правовстановлюючих документів на вказані  будівлі. 

Крім того, земельна ділянка, на яку вказані графічні матеріали, вже 

сформована і має свою конфігурацію, площу та кадастровий номер, 

формування земельних ділянок шляхом поділу та об’єднання раніше 

сформованих  земельних ділянок, які перебувають у власності або 

користуванні, без зміни їх цільового призначення здійснюються за технічною 

документацією із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок, тобто бажане місце розташування земельної ділянки не відповідає 

місцю розташування об’єкта вимогам законів України та прийнятих 

відповідно до них нормативно-правових актів. 

 

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК 

 

 



                                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про розгляд заяви громадянина  Макаренка Юрія Олександровича  про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

частини 6 статті  79-1, частини 7 статті 118 Земельного кодексу України, 

рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Макаренка Юрія 

Олександровича зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), 

про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  

орієнтованою площею 2,0000 га,   селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

1.Відмовити громадянину Макаренку Юрію Олександровичу в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

орієнтовною площею  2,0000 га, в зв’язку з тим, що на земельну ділянку  на 

якій розташоване власне майно не додана технічна документація про виділ 

часток  у майні, яке перебуває  у спільній часткові власності ( 2/3 спільної 

часткової власності), що унеможливлює визначити місце розташування 

частки майна на земельній ділянці, на яку вказані графічні матеріали, а також 

земельна ділянка під майном вказаним у Витязі з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно може мати цільове призначення лише для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, тобто бажане місце 

розташування земельної ділянки не відповідає місцю розташування об’єкта 

вимогам законів України та прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів. 

   Секретар селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 

 

 

                                                                      



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

            Дванадцята сесія 

              Р І Ш Е Н Н Я 

 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина  Макаренка Сергія Олександровича  

про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

частини 6 статті  79-1, частини 7 статті 118 Земельного кодексу України, 

рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Макаренка Сергія 

Олександровича зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація),про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  

орієнтованою площею 2,0000 га,   селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

1.Відмовити громадянину Макаренку Сергію Олександровичу в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

орієнтовною площею  2,0000 га, в зв’язку з тим, що на земельну ділянку  на 

якій розташоване власне майно не додана технічна документація про виділ 

часток  у майні, яке перебуває  у спільній часткові власності ( 1/3 спільної 

часткової власності), що унеможливлює визначити місце розташування 

частки майна на земельній ділянці, на яку вказані графічні матеріали, а також 

земельна ділянка під майном вказаним у Витязі з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно може мати цільове призначення лише для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, тобто бажане місце 

розташування земельної ділянки не відповідає місцю розташування об’єкта 

вимогам законів України та прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів. 

   Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 



 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумськоїобласті 

Восьме скликання 

        Дванадцята   сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про розгляд заяви громадянина Бабаєва  Руслана  Асифовича  про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

 

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 7 статті 

118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  Сумського  

окружного  адміністративного  суду   від 19.10.2021 року по справі  № 

480/5579/21 за позовом  Бабаєва Р. А. до Чупахівської селищної ради  про 

визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії,в 

частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 

клопотання Бабаєва Р. А.   від 06.07.2020 року про  надання дозволу  на 

розроблення проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної ділянки  у 

власність  орієнтовною площею 2,0 га для ведення  особистого селянського  

господарства,враховуючи рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

та земельних відносин, розглянувши клопотання  громадянина   Бабаєва 

Руслана Асифовича від 06.07.2020, проживаючого  за адресою: 

(конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

        1.Відмовити громадянину Бабаєву Руслану  Асифовичу, в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, що  

вказана земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали припинила своє 

існування, як об’єкт  нерухомого майна після поділу,  поділ  Чупахівською 

селищною радою проведено рішенням сесії від 09.07.2020 року та надано у 

приватну власність іншим громадянам,  тобто бажане місце розташування 

земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 

України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумськоїобласті 

Восьмескликання 

          Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянина  Войт Сергія Юрійовича про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер  5920382000:01:004:5036 у власність для 

ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області 

 

        Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 

33, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34, 79-

1, частини 7 статті 118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  

Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 19.10.2021 року по 

справі  № 480/4609/21 за позовом  Войт С. Ю.  до Чупахівської селищної 

ради  про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   

вчинити дії  в частині  зобов’язання повторно   розглянути клопотання Войт 

С. Ю.  від 24.06.2020 про  надання  дозволу на  розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення   земельної ділянки у власність   орієнтовною  

площею 2, 00 га для ведення  особистого селянського  господарства,  

враховуючи рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши клопотання  громадянина Войт Сергія 

Юрійовича від  24.06.2020, проживаючого   за адресою: (конфіденційна 

інформація) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити громадянину Войт Сергію Юрійовичу, в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

кадастровий номер 5920382000:01:004:5036 у власність для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, що 

вказана земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали має цільове 

призначення 18.00 - Землі загального користування (землі будь-якої 

категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, 

громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, 

сквери, бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші 

землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого 

самоврядування їх віднесено до земель загального користування) та 



виділені  і затверджені для створення громадських пасовищ, які не 

передаються у приватну власність, як землі для ведення особистого 

селянського господарства, також формування земельних ділянок шляхом 

поділу та об`єднання раніше сформованих земельних ділянок, які 

перебувають у власності або користуванні, без зміни їх цільового 

призначення здійснюються за технічною документацією із землеустрою 

щодо поділу та об`єднання земельних ділянок, тобто бажане місце 

розташування земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта 

вимогам законів України та прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

           Дванадцята  сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про розгляд заяви громадянина Коваленка Миколи Семеновича   про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

 

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 7 статті 

118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  Сумського  

окружного  адміністративного  суду   від 25.10.2021 року по справі  № 

480/5575/21 за позовом  Коваленка М. С.  до Чупахівської селищної ради  про 

визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії,в 

частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 

клопотання  Коваленка М. С.  від 06.07.2020 року,рішення постійної комісії з 

питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  

громадянки  Коваленка  Миколи  Семеновича, проживаючого  за адресою: 

(конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити громадянину  Коваленку  Миколі Семеновичу, в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, що  

вказана земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали припинила своє 

існування, як об’єкт  нерухомого майна після поділі,  поділ  Чупахівською 

селищною радою проведено рішенням сесії від 09.07.2020 року та надано у 

приватну власність іншим громадянам,  тобто бажане місце розташування 

земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 

України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Дванадцята сесія  

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянки Музичук Наталії Іванівни  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для 

ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області 

 

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 7 статті 

118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  Сумського  

окружного  адміністративного  суду   від 26.10.2021 року по справі  № 

480/5587/21 за позовом  Музичук Н. І. до Чупахівської селищної ради  про 

визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії,в 

частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 

клопотання Музичук Н. І.  від 06.07.2020 року про  надання дозволу  на 

розроблення проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної ділянки  у 

власність  орієнтовною площею 2,0 га для ведення  особистого селянського  

господарства,враховуючи рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

та земельних відносин, розглянувши клопотання  громадянки Музичук 

Наталії Іванівни від 06.07.2020, проживаючої  за адресою: (конфіденційна 

інформація) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

      1. Відмовити громадянці Музичук  Наталії Іванівни в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, що  

вказана земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали припинила своє 

існування, як об’єкт  нерухомого майна після поділу,  поділ  Чупахівською 

селищною радою проведено рішенням сесії від 09.07.2020 року та надано у 

приватну власність іншим громадянам,  тобто бажане місце розташування 

земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 

України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

         

Секретар селищної ради                                   Микола МАСЛЮК 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

            Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про розгляд заяви громадянки Плєвако Ганни Василівни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для 

ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області 

 

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 7 статті 

118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  Сумського  

окружного  адміністративного  суду   від 26.10.2021 року по справі  № 

480/5588/21 за позовом  Плєвако Г. В.до Чупахівської селищної ради  про 

визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії,в 

частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 

клопотання Плєвако Г. В.  від 06.07.2020 року про  надання дозволу  на 

розроблення проекту  землеустрою  щодо відведення  земельної ділянки  у 

власність  орієнтовною площею 2,0 га для ведення  особистого селянського  

господарства,враховуючи рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

та земельних відносин, розглянувши клопотання  громадянки Плєвако Ганни 

Василівни від 06.07.2020, проживаючої  за адресою: (конфіденційна 

інформація) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         1. Відмовити громадянці Плєвако Ганні Василівнів наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, що  

вказана земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали припинила своє 

існування, як об’єкт  нерухомого майна після поділу,  поділ  Чупахівською 

селищною радою проведено рішенням сесії від 09.07.2020 року та надано у 

приватну власність іншим громадянам,  тобто бажане місце розташування 

земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 

України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

 

Секретар селищної ради                                   Микола МАСЛЮК 

 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

              Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянки  Черкашиної  Вікторії  Орестівни  про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки кадастровий номер5920382000:01:003:5085у власність 

для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34 частини 7 

статті 118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  Сумського  

окружного  адміністративного  суду   від 26.10.2021 року по справі  № 

480/7486/21 за позовом Черкашиної В. О.  до Чупахівської селищної ради  

про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити 

дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду  повторно розглянути 

клопотання  Черкашиної В. О.  від 16.06.2020 року,рішення постійної комісії 

з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  

громадянки  Черкашиної  Вікторії Орестівни, проживаючої  за адресою: 

(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Відмовити громадянці Черкашиній Вікторії Орестівни, в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5085у власність для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, що 

вказана земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали має цільове 

призначення 18.00 - Землі загального користування (землі будь-якої 

категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, 

громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, 

сквери, бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші 

землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого 

самоврядування їх віднесено до земель загального користування) та 

виділені  і затверджені для створення громадських пасовищ, які не 

передаються у приватну власність, як землі для ведення особистого 

селянського господарства, тобто бажане місце розташування земельної 



ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 

України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

 

 

 

Секретар селищної ради                      Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Дванадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

02.11.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Хижняк Антоніні Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Хижняк Антоніни Миколаївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

площею 1,9178 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Хижняк Антоніні Миколаївні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920355500:01:003:0310. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Хижняк Антоніні 

Миколаївні земельну ділянку площею – 1,9178 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – пасовища), 

кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:01:003:0310, розташовану 

за межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Хижняк Антоніні Миколаївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Секретар селищної ради                                   Микола МАСЛЮК 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Дванадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

02.11.2021                                                                                      смт Чупахівка  

Про припинення виплати компенсації  

 фізичній особі,  

яка надає послуги з догляду 

на непрофесійній основі,  в 2021 році  

Керуючись Програмою виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги  з догляду на непрофесійній основі на 2021 рік, відповідно 

до статті  34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про соціальні послуги» з урахуванням положень Постанови 

Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859 «Деякі питання 

призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають послуги з 

догляду на непрофесійній основі», розглянувши заяву громадянина Радченка 

Олександра Васильовича, заслухавши інформацію начальника відділу 

соціального захисту населення  Чупахівської селищної ради Світлани 

Журавель, Чупахівська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити виплату компенсації фізичній особі, яка надає послуги з 

догляду на непрофесійній основі особі з інвалідністю І групи, Радченку 

Олександру Васильовичу,  у зв’язку з перебуванням за кордоном, з 

01.10.2021 р. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку 

та інвестицій.  

 

 

Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Дванадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

02.11.2021                                                                                      смт Чупахівка 

Про внесення та затвердження змін до 

рішення одинадцятої сесії восьмого скликання 

Чупахівської селищної ради від 28.09.2021 року 

«Про виплату компенсації  фізичним особам,  

які надають послуги з догляду на  

непрофесійній основі  в 2021 році» 

Керуючись Програмою виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги  з догляду на непрофесійній основі на 2021 рік, відповідно 

до статті  34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про соціальні послуги» з урахуванням положень Постанови 

Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859 «Деякі питання 

призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають послуги з 

догляду на непрофесійній основі», з метою підтримки матеріального 

становища незахищених категорій громадян, заслухавши інформацію 

начальника відділу соціального захисту населення  Чупахівської селищної 

ради Світлани Журавель, Чупахівська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

Внести та затвердити зміни до рішення одинадцятої сесії восьмого 

скликання Чупахівської селищної ради від 28.09.2021 року «Про виплату 

компенсації  фізичним особам, які надають послуги з догляду на 

непрофесійній основі  в 2021 році» наступні зміни: 

4. Додаток 1 до рішення одинадцятої сесії восьмого скликання 

Чупахівської селищної ради від28 вересня 2021 року викласти в новій 

редакції. 

5. Відділу соціального захисту населення  Чупахівської селищної ради 

провести необхідні розрахунки. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку 

та інвестицій.  

 

Секретар селищної ради                                                 Микола МАСЛЮК 

 

 



                                  Додаток 1 

до рішення одинадцятої сесії 

                                         восьмого скликання  

Чупахівської селищної ради 

                                               28 вересня 2021 року 
 

 

Список для призначення компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Період нарахувань Щомісячна 

сума виплат, 

грн. 

початок закінчення 

1 Мустафаєва Ніна 

Ярославівна 

11.08.2021 10.08.2022 679,32 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                 Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Дванадцята сесія 

РІШЕННЯ 

 

02.11.2021                                                                                           смт Чупахівка  

 

Про внесення змін до рішення десятої  

сесії восьмого скликання Чупахівської  

селищної ради від 20.08.2020 року  

«Про внесення змін до рішення п’ятої  

сесії восьмого скликання Чупахівської 

селищної ради від 28.12.2020 року  

«Про бюджет Чупахівської селищної  

територіальної громади на 2021 рік» 

 

Відповідно до статті 22, частини 8 статті 78, статті 89, статті 91 

Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання 

Олешнянського НВК: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – заклад 

дошкільної освіти імені Героя Радянського Союзу Степана Долгого 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести до рішення десятої сесії восьмого скликання Чупахівської 

селищної ради від 20.08.2020 року «Про внесення змін до п'ятої сесії 

восьмого скликання Чупахівської селищної ради від 28.12.2020 року «Про 

бюджет Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік» наступні 

зміни: 

Перерозподілити раніше заплановані видатки спеціального фонду 

бюджету: 

З КПКВКМБ 0617321 «Будівництво1 освітніх установ та закладів» з 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» на КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об'єктів» в сумі 40 000,00 грн. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного 

розвитку та інвестицій.  

 

    

 

Секретар селищної ради                                       Микола МАСЛЮК 
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