
                                                                                                    

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Сьоме скликання 

Тридцять друга сесія 

 РІШЕННЯ 

    22.10.2020                                                                                         смт Чупахівка 

 

Про прийняття субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів 

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

відповідної субвенції з державного бюджету 

 

      На підставі   пункту 1 статті 97, пункту 1 статті 1032 Бюджетного кодексу 

України,  пункту 1 статті 62, пункту 6 статті 63 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розпорядження голови Сумської обласної 

державної адміністрації №489-ОД від 28.09.2020 року «Про внесення змін до 

обласного бюджету Сумської області на 2020 рік», селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти до бюджету Чупахівської селищної об’єднаної 

територіальної громади субвенцію з місцевого бюджету на проведення виборів 

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

відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 498 800 грн. по ККД 

41053000 «Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету» 

2. Кошти в сумі 498 800 грн. направити на видатки по ТКВКБМС 

0110191 «Проведення місцевих виборів» на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в 

сумі 360 515 грн., на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 79 315 

грн., на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 52 

500 грн., на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 4 050 грн., 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 2 420 грн. 

3. Чупахівській селищній раді відкрити мережу по ТКВКБМС 0110191 

«Проведення місцевих виборів». 

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 облаті 

Сьоме скликання 

Тридцять друга сесія 

 РІШЕННЯ 

    22.10.2020                                                                                         смт Чупахівка 

 

Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії сьомого  скликання 

Чупахівської селищної ради від 24.12.2019 року «Про бюджет Чупахівської 

селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 

 

Відповідно до частини 5 пункту 1 статті 91, статті 22 Бюджетного Кодексу 

України, пункту 23 частини першої статті 26, частиною 1 пункту «а» підпункту 

4 статті 28, статті 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі клопотання КЗ Чупахівського закладу дошкільної освіти (ясла-

садок) «Сонечко -1» Чупахівської селищної ради,  Чупахівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради, 

Чупахівської селищної ради,відділу соціального захисту населення 

Чупахівської селищної ради, на підставі рішення тридцять четвертої сесії 

сьомого скликання Сумської обласної ради від 25.03.2020р. «Про внесення змін 

до рішення Сумської обласної ради «Про обласний бюджет Сумської області на 

2020 рік», селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки: 

З ТКВКБМС 0611010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2274 «Оплата 

природного газу» кошти в сумі 58 800 грн., з КЕКВ 2230 «Продукти 

харчування» в сумі 85 000 грн., направити на видатки по КЕКВ 2275 «Оплата 

інших енергоносіїв та інших комунальних послуг»  кошти в сумі 58 800 грн., та 

на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 65 000 грн., та на КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» кошти в сумі 20 000 грн., з КЕКВ 2800 «Інші 

поточні видатки» в сумі 2 872,12 грн., направити на видатки по КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» 2 872,12 грн.  

З ТКВКБМС 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» з 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 67 700 грн., з КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» в сумі 6 000 грн.,з КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 

4 300 грн., направити на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 3 000 

грн., та направити на видатки по ТКВКБМС 0611020 Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))  на КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» 34 000 грн., на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 6 000 

грн., ТКВКБМС 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» 

направити на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 5 000 грн., на 



ТКВКБМС 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» на КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 30 000 грн. 

З ТКВКБМС 0810160 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення» з КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» в сумі 3 000 грн., з КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 

500 грн., направити на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» в сумі 500 грн., та на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» 3 000 грн. 

З ТКВКБМС 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення» з КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» в сумі 50 700 грн., з КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 11 800 

грн., направити на видатки по ТКВКБМС 0112111 «Первинна медична 

допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги» на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» кошти в сумі 37 500 грн., на 

ТКВКБМС 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» в сумі 20 000 грн., на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці»2 000 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 3 000 

грн.  

З ТКВКБМС 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони 

природних ресурсів» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» кошти 

в сумі 50 000 грн. направити на видатки по ТКВКБМС 0116020 «Забезпечення 

функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» на КЕКВ 2610 

«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»  в 

сумі 50 000 грн., для фінансової підтримки КП «Добробут» Чупахівської 

селищної ради згідно затвердженої Програми фінансової підтримки КП 

«Добробут» Чупахівської селищної ради на 2020 рік. 

З ТКВКБМС 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» з 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» кошти в сумі 41 500 грн., 

направити на видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» в сумі 41 500 грн.  

 

Секретар селищної ради                                           Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Сьоме скликання 

Тридцять друга сесія 

 РІШЕННЯ 

    22.10.2020                                                                                         смт Чупахівка 

 

Про прийняття субвенції  

з обласного бюджету  

 

 

На підставі Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 23 

частини 1 статті 26 , пункту 6 статті 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись розпорядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації від 28.09.2020 року №491-ОД  Про внесення 

змін до обласного бюджету Сумської області на 2020 рік, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти до бюджету Чупахівської селищної об’єднаної 

територіальної громади з обласного бюджету Сумської області субвенцію з 

місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету в сумі 24 700 грн. по коду доходів 41055000 «Субвенція з місцевого 

бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»  

2. Направити на видатки по ТПКВКМБ 0112144  «Централізовані 

заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» КЕКВ 2730 «Інші 

виплати населенню» в сумі 24 700 грн. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                          

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Сьоме скликання 

Тридцять друга сесія 

 РІШЕННЯ 

    22.10.2020                                                                                         смт Чупахівка 

 

Про прийняття на обслуговування та звільнення від плати за надання 

соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома комунальної 

установи «Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради» 

           Керуючись Законом України «Про соціальні послуги» № 2671-VІІІ від 17 

січня 2019 р., Наказом Міністерства соціальної політики від 13.11.2013р. № 760 

«Про затвердження державного стандарту соціальної послуги догляду вдома», 

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1417 «Деякі 

питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)», Положенням про вiддiлення соціальної допомоги 

вдома, Державним стандартом соціальної послуги догляду вдома та у зв’язку з 

відсутністю на даний час методики обчислення  середньомісячного сукупного 

доходу громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, яким надає соціальні 

послуги відділення соціальної допомоги  вдома,  селищна рада ВИРІШИЛА: 

1.  Тимчасово (до отримання установою методики обчислення 

середньомісячного сукупного доходу громадян похилого віку та осіб з 

інвалідністю) дозволити  обслуговування вiддiленням соціальної допомоги 

вдома за рахунок бюджетних коштів: 

Кононенко Надія Михайлівна 17.12.1937 смт Чупахівка, вул. Заводська, 1 

Алекса Ольга Омельянівна 28.04.1949 смт Чупахівка, пров. Молодіжний, 

10, кв. 13  

 

2. Зобов’язати начальника відділу соціального захисту населення Чупахівської 

селищної ради Світлану Журавель організувати здійснення обслуговування 

вказаних осіб у відділенні соціальної допомоги вдома. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

Секретар селищної ради                                          Микола МАСЛЮК                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                        

 



   

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

Охтирського району Сумської області  

Сьоме скликання 

Тридцять друга сесія 

22.10.2020                                                                               смт Чупахівка 

 

Про внесення змін до штатного розпису  

Чупахівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради  

Охтирського району Сумської області 

 

       Керуючись ст.64 Господарського кодексу України, ст..26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.60 Закону України "Про повну 

загальну середню освіту ", відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 06.12.2010 №1205 «Про затвердження Типових штатних 

нормативів закладів загальної середньої освіти», розглянувши клопотання 

директора Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів С.М.Макарової про необхідність 

внесення змін до штатного розпису закладу освіти, селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до штатного розпису Чупахівської загальноосвітньої школи                                     

І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, а  саме ввести до штатного розпису посадові одиниці:                                                                         

- водій – 1 штатна одиниця; 

- вихователь – 0,5 штатних одиниць 

2.Директору Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

С.М.Макаровій вчинити дії згідно чинного законодавства. 

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  

Сьоме скликання 

Тридцять друга сесія 

                                                                                                          смт Чупахівка 

22.10.2020                                                                                

Про затвердження мережі класів 

 та контингенту здобувачів освіти 

 закладів освіти Чупахівської селищної ради 

 на 2020/2021 навчальний рік 

 

       Керуючись ст.ст.32,40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.4,ст.11 Закону України "Про освіту", ст.12 Закону України  "Про 

повну загальну середню освіту ", ст.14 Закону України "Про дошкільну освіту", 

ст.10 Закону України "Про позашкільну освіту» та розглянувши пропозиції 

закладів освіти  Чупахівської селищної  ради щодо мережі класів та 

контингенту здобувачів освіти відповідно до потреб населення у 2020-2021 

навчальному році, з метою забезпечення реалізації права дітей та молоді на 

здобуття дошкільної, повної загальної середньої освіти, позашкільної освіти,  

селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити мережу класів і контингент здобувачів освіти закладів загальної 

середньої освіти  Чупахівської селищної ради  на 2020/2021 навчальний рік. 

(Додаток 1) 

2. Затвердити мережу інклюзивних класів  для навчання дітей з особливими 

освітніми потребами у закладах освіти  Чупахівської селищної ради  у 

2020/2021 навчальному році. (Додаток 2) 

3. Затвердити мережу груп і контингент  дітей дошкільних закладів освіти 

Чупахівської селищної ради  на 2020/2021 навчальний рік. (Додаток 3) 

4. Затвердити мережу гуртків ЦДЮТ  Чупахівської селищної ради на 2020/2021 

навчальний рік (Додаток 4) 

5.  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 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            



                                                                                                                            

                                                                                                                                                     Додаток № 1 

Мережа класів та контингент учнів 

закладів загальної середньої освіти  Чупахівської селищної ради 

на 2020/2021 н.р. 

 

Назва ЗЗСО 

 

  1 

 

2 

 

3 

 

4 
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н
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ас  

уч

ні   

Чупахівська 

ЗОШ 

І -ІІІст. 

1 2

9 

1 1

9 

1 2

4 

1 1

5 

4 8

7 

1 1

8 

1 2

5 

2 3

2 

1 1

6 

1 20 6 11

1 

1 1

0 

1 1

1 

2 2

1 

  12 21

9 

Лантратівсь

ка філія 

    4  4       8                                                                                                                                                                                1 8 1 8 

ВСЬОГО 1 2

9 

1 2

3 

1 2

8 

1 1

5 

4 9

5 

1          6 11

1 

1 1

0 

1 1

1 

2 2

1 

1 8 13 22

7 

 

 

  

                                          В.о.начальника                                                                         Олена БЕКІРОВА 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Додаток  №2 

  

Мережа  

інклюзивних класів в закладах загальної середньої освіти 

 Чупахівської селищної ради на 2019-2020 н.р. 

 

№ 

з/п 

Назва закладу загальної середньої освіти клас з інклюзивною формою  

навчання 

кількість дітей 

1 Чупахівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної 

ради  

1 клас 1 

2 Чупахівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної 

ради  

2 клас 1 

3 Чупахівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної 

ради  

3 клас 1 

4 Чупахівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної 

ради  

7 клас 1 

5 Чупахівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної 

ради  

8 клас 1 

  ВСЬОГО 5 5 

  

 

 

                  В.о.начальника                                                                         Олена БЕКІРОВА 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Додаток  №3 

  

    

 

Фактична мережа закладів дошкільної освіти 

Чупахівської селищної ради   на 2020/2021 навчальний рік 

                                                 

  

Повна назва дошкільного 

навчального закладу 

Проектна потужність 

закладу   

Фактично функціонує   Потребують 

влаштування у 2020/2021 

н.р. (згідно електронної 

реєстрації) груп місць   груп  У  них дітей 

1 КЗ Заклад дошкільної 

освіти (ясла-садочок) 

«Сонечко -1» 

Чупахівської селищної 

ради, Охтирського  

району, Сумської області 

5 140 3 40 - 

2 Чупахівська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів (дошкільне 

відділення 

Лантратівської філії ) 

1 15 1 14 - 

 

 

В.о.начальника                                                                                                            Олена Бекірова



 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Додаток  №4 

                                                                                                                                                                                                                         

 

 

                                                                           Мережа  

гуртків та контингент дітей ЦДЮТ 

Чупахівської селищної ради на 2020/2021 н.р. 

 

№ 

з/п 

Назва гуртка, секції, 

творчого об’єднання 

Кількість годин 

тижневого 

навантаження 

Кількість 

вихованців 

1. «Бісеринка» 4 17 

2. «Намистинка» 4 14 

3. «Юний хімік» 2 15 

 ВСЬОГО 10 46 

 

 

В.о.начальника                                                       Олена БЕКІРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

                                                                                                         

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

 

Про заснування звання 

«Почесний громадянин Чупахівської громади» 

 

            З метою вшанування та відзначення особистостей, які зробили вагомий 

внесок у соціальний, економічний і культурний розвиток Чупахівської 

селищної об’єднаної  територіальної громади або мають інші заслуги перед 

громадою, що сприяли підвищенню авторитету громади на регіональному, 

державному та міжнародному рівнях і в знак великої поваги до їх громадської 

або благодійної діяльності та встановлення підстав і порядку присвоєння 

звання «Почесний громадянин Чупахівської селищної об’єднаної 

територіальної громади», керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Заснувати звання «Почесний громадянин Чупахівської громади». 

2. Затвердити Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин 

Чупахівської громади» (додається). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань прав людини, правопорядку, етики депутатської 

діяльності, охорони навколишнього середовища. 

 

 

Секретар селищної ради                                           Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                            

Додаток 

Положення про звання 

 «Почесний громадянин Чупахівської громади» 

 

  

1. Загальні положення 

1.1. Звання «Почесний громадянин Чупахівської громади» присвоюється 

мешканцям Чупахівської громади, регіонів України, громадянам інших країн, 

які зробили видатний внесок у розвиток Чупахівської громади та піднесення 

його статусу, враховуючи світову та вітчизняну практику відзначення видатних 

осіб. 

1.2. Підставами для присвоєння звання «Почесний громадянин Чупахівської 

громади» є: 

– видатні заслуги в галузі науки, техніки, культури, мистецтва, фізичної 

культури та спорту, виховання та освіти, охорони здоров’я, охорони 

навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки, зміцнення 

миру та міжнародного співробітництва, розвитку економіки та виробництва, 

містобудування та архітектури, охорони правопорядку та громадської безпеки, 

укріплення демократії та захисту прав людини і громадянина та в інших 

галузях; 

– особиста мужність та героїзм, проявлені під час виконання службового та 

громадянського обов’язку на благо Чупахівської громади та України; 

– творча діяльність, що сприяє розвитку Чупахівської громади, просуванню 

його позитивного іміджу в Україні та за кордоном. 

1.3. Звання «Почесний громадянин Чупахівської громади» присвоюється 

виключно рішенням Чупахівської селищної ради. 

1.4. Звання «Почесний громадянин Чупахівської громади» присвоюється лише 

раз і є довічним. Пільги, компенсації та гарантії громадянам, яким присвоєно 

звання «Почесний громадянин Чупахівської громади» є прижиттєвими. 

1.5. Церемонія присвоєння звання відбувається в обстановці урочистості та 

широкої гласності. Рішення Чупахівської селищної ради про присвоєння звання 

«Почесний громадянин Чупахівської громади» набуває чинності з моменту 

його прийняття. 

1.6. Особам, яким присвоюється звання «Почесний громадянин Чупахівської 

громади», вручається пам’ятний колар та посвідчення «Почесний громадянин 

Чупахівської громади». 

1.7. Звання «Почесний громадянин Чупахівської громади» може бути 

присвоєно посмертно. 

  



 2. Порядок представлення до присвоєння звання «Почесний громадянин 

Чупахівської громади» та прийняття рішень 

2.1. Право висування кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин 

Чупахівської громади» належить: 

-селищному голові Чупахівської громади; 

-виконавчому комітету Чупахівської селищної ради; 

-постійним комісіям Чупахівської селищної ради; 

-юридичним особам (незалежно від форми їх власності); 

-трудовим колективам, зборам громадян (за умов підтвердження легітимності 

зборів колективів, громадян); 

- фізичним особам (за умов підтримки їх клопотання юридичними особами, 

громадськими об’єднаннями чи організаціями, тощо). 

2.2. Самовисування на звання «Почесний громадянин Чупахівської громади» не 

розглядаються. 

2.3. При висуванні кандидатури для розгляду до селищної ради подаються 

документи-клопотання, які мають містити: 

-вичерпні біографічні дані про кандидата; 

- обґрунтування особливого вкладу кандидата у розвиток міста або 

визнанняйоговизначних заслуг; 

-відгуки-клопотання юридичних, фізичних осіб, трудових колективів та зібрань 

громадян, які підтримують висування цієї кандидатури. 

2.4.  Клопотання про присвоєння звання «Почесний громадянин Чупахівської 

громади» передаються на розгляд постійних комісій Чупахівської 

селищноїради. 

2.5. Після отримання позитивних висновків розгляду клопотань від постійних 

комісій проєкт рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин 

Чупахівської громади» подається на сесію Чупахівської селищної ради. 

  

 3. Порядок вручення колару, посвідчення до звання «Почесний 

громадянин Чупахівської громади» 

3.1. Громадянам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Чупахівської 

громади», вручається пам’ятний колар і посвідчення в обстановці урочистості 

та широкої гласності. 

3.2. Відзнаку вручає селищний голова або інша уповноважена особа за його 

дорученням. 

3.3. У разі присвоєння звання «Почесний громадянин Чупахівської громади» 

посмертно, родині чи близьким особам вручається посвідчення, без колару. 

3.4. Повідомлення про присвоєння цього звання оприлюднюється в засобах 

масової інформації та на офіційному сайті Чупахівської селищноїради. 

 



 4. Пільги, компенсації та гарантії громадянам, яким присвоєно звання 

«Почесний громадянин Чупахівської громади» 

Пільги, компенсації та гарантії громадянам, яким присвоєно звання «Почесний 

громадянин Чупахівської громади», встановлюються рішенням сесії селищної 

ради щорічно, виходячи з  можливостей громади. 

  

5. Права почесних громадян Чупахівської громади 

5.1. Почесні громадяни Чупахівської громади мають право бути присутніми на 

сесіях Чупахівської селищноїради та брати участь в їх роботі. 

5.2. Почесні громадяни Чупахівської громади запрошуються до участі у 

заходах, присвячених державним та місцевим святам, інших урочистостях та 

заходах, організованих органом місцевого самоврядування. 

5.3. За рішенням виконавчого комітету Чупахівської селищної ради можуть 

відзначатись ювілеї осіб, удостоєних звання «Почесний громадянин 

Чупахівської громади». 

5.4.  Особам, удостоєним звання «Почесний громадянин Чупахівської 

громади», після смерті за рахунок коштів місцевого бюджету або залучених 

коштів встановлюються меморіальні дошки на будівлях, пов’язаних з життям та 

діяльністю цих осіб. 

  

6. Позбавлення звання «Почесний громадянин Чупахівської громади» 

6.1. Питання щодо позбавлення звання «Почесний громадянин Чупахівської 

громади» вирішує Чупахівська селищна рада з попереднім погодженням 

постійних депутатських комісій у разі вчинення особою навмисного злочину, 

при наявності вироку суду, який набрав законної сили, або інших дій, що не 

дають морального права носити це звання. 

  

7.  Заключні положення 

7.1. Чупахівською селищною радою ведеться облік громадян, яким присвоєно 

звання «Почесний громадянин Чупахівської громади». 

7.2. Збереження виготовлених пам’ятних коларів, посвідчень забезпечує 

секретарЧупахівської селищної ради. 

7.3. У випадку втрати (псування) пам’ятного колару дублікат не видається 

 

 

 

                                                     



    

                                                                                                         

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я   

 

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про затвердження містобудівної документації  

«Проект внесення змін в генеральний план  

смт Чупахівка Охтирського району Сумської  

області з проектом плану зонування території»  

 

З метою обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови 

та забезпечення соціально-економічного розвитку території, комплексного 

розвитку населеного пункту, підвищення його рівня благоустрою та створення 

сприятливих умов життєдіяльності населення смт Чупахівка, на виконання 

рішення 17 сесії 07 скликання Чупахівської селищної ради від 09.02.2017 року 

«Про забезпечення містобудівною документацією смт Чупахівка на 2017 рік», 

розглянувши графічні та текстові матеріали містобудівної документації 

«Проект внесення змін в генеральний план смт Чупахівка Охтирського району 

Сумської області з проектом плану зонування території», що виконаний ФОП 

Рєзніков Сергій Вікторович (м. Суми), враховуючи результати громадських 

слухань містобудівної документації, відповідно до статті 12 Закону України 

«Про основи містобудування», статей 16- 18, 21 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку», Закону України «Про землеустрій», Земельного кодексу 

України, Водного Кодексу України постанови Кабінету Міністрів України від 

25.05.2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських 

слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 

містобудівної документації на місцевому рівні», ДБН Б.1.1-15~2012. «Склад та 

зміст генерального  плану населеного пункту», керуючись статтею 25, пунктом 

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

Україні»,селищна  рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити містобудівну документацію «Проект внесення змін в генеральний 

план смт Чупахівка Охтирського району Сумської області з проектом плану 

зонування території» з розрахунковим періодом по 2040 рік. 

2. Підготовку та вирішення наступних питань: 

2.1. щодо зміни меж населеного пункту; 



2.2. підготовку вихідних даних для розроблення планів земельно-

господарського устрою території населеного пункту та іншої землевпорядної 

документації; 

2.3. розташування та проектування нового будівництва, здійснення 

реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів містобудування та 

упорядкування територій; 

2.4. вибір, вилучення (викуп), надання у власність чи користування 

земельних ділянок, надання дозволу на будівництво об’єктів містобудування; 

2.5. розроблення та затвердження місцевих правил забудови, детальних 

планів території, планів червоних ліній, іншої містобудівної документації та 

проектів; 

2.6. проведення грошової оцінки земель; 

2.7. розроблення та затвердження місцевих містобудівних програм та 

програм соціально-економічного розвитку; 

2.8. організацію роботи з проведення оцінки впливу діяльності підприємств, 

установ та організацій незалежно від форм власності на стан довкілля та 

визначення шляхів та засобів зменшення цього впливу; 

2.9. узгодження питання забудови та іншого використання територій, в яких 

зацікавлені територіальні громади суміжних адміністративно-територіальних 

одиниць; 

2.10. встановлення на відповідних територіях режиму використання земель, 

передбачених для містобудівних потреб проводити відповідно до 

затвердженого «Проекту внесення змін в генеральний план смт Чупахівка 

Охтирського району Сумської області з проектом плану зонування території». 

3. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж населеного пункту смт Чупахівка Охтирського району Сумської 

області. 

4. Виконавчому комітету Чупахівської селищної ради :  

4.1. організувати розроблення проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж смт Чупахівка згідно «Проекту внесення змін в генеральний план 

смт Чупахівка Охтирського району Сумської області з проектом плану 

зонування території» з залученням проектної організації з відповідними 

дозвільними повноваженнями (сертифікатами) на виконання даного виду робіт  

      4.2. фінансування робіт з розроблення проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж смт Чупахівка забезпечити за рахунок коштів 

бюджету Чупахівської селищної ради. 

4.3. оприлюднити дане рішення і забезпечити доступність матеріалів 

«Проекту внесення змін в генеральний план смт Чупахівка Охтирського району 

Сумської області з проектом плану зонування території», «Звіту про 

стратегічну екологічну оцінку містобудівної документації»  відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

 5. Дане рішення набирає чинності з моменту оприлюднення. 

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

питань земельних відносин, охорони природи, житлово-комунального 

господарства та комунальної власності, будівництва.  

  

      Секретар селищної ради                                           Микола МАСЛЮК 



 

                                                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про затвердження  

«Положення про відділ  ветеринарної  

та фітосанітарної служби                                                                                                                               

Чупахівської селищної ради» 

 

          Керуючись  п. 4, 6, 8, 11, 15, 16, 22 ст. 30 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Законами України ”Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про основні 

принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, заслухавши 

доповідь секретаря селищної ради Миколи Маслюка «Про затвердження 

«Положення про відділ ветеринарної та фітосанітарної служби Чупахівської 

селищної ради», селищна рада  ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити «Положення про відділ ветеринарної та фітосанітарної служби 

Чупахівської селищної ради». 

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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

 

     Керуючись   статтями 12, 79-1  Земельного кодексу України,  статтями 25, 56 

Закону України «Про землеустрій», статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та рішенням постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, врахувавши заяви громадян, селищна рада ВИРІШИЛА:   

 

1. Провести поділ земельних ділянок сільськогосподарського призначення, 

які перебувають в землях запасу та належать  на праві комунальної власності 

територіальній громаді в особі Чупахівської селищної ради розташованих за 

межами населених пунктів на території Грінченківського старостату 

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, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

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

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

підприємництва та земельних відносин.   

  

 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 

 

                                                                                                                                

 

 



 

                                                                                                                                

Додаток   

                                                                                                     до рішення 32 сесії 7 

скликання  

                                                                                                     від 22.10.2020 « Про 

поділ  

                                                                                                     земельних  ділянок» 

 

№ 

п/

п 

Кадастровий номер  

Земельної ділянки 

Загальна 

 площа 

земельн

ої 

ділянки 

Цільове 

призначенн

я 

земельної 

ділянки 

(код 

КВЦПЗ) 

Кількість 

земельни

х 

ділянок, 

що 

утворює-

ться  

Площі 

земельних 

ділянок, що 

утворюються 

1 5920382000:01:005:5069 28,7060 Землі 

запасу 

(16.00) 

2 1 – 26,7060 

га; 

2 – 2,0000 га; 

 

2 5920382000:01:002:5110 2,4131 Землі 

запасу 

(16.00) 

2 1 – 1,2065 га; 

2 – 1,2066 га. 

3 5920382000:01:002:5109 3,4772 Землі 

запасу 

(16.00) 

2 1 – 1,7386 га; 

2 – 1,7386 га. 

 

 

 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                     

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

 

     Керуючись   статтями 12, 79-1  Земельного кодексу України,  статтями 25, 56 

Закону України «Про землеустрій», статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та рішенням постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, врахувавши заяви громадян, селищна рада ВИРІШИЛА:   

 

1. Провести поділ земельних ділянок сільськогосподарського призначення, 

які перебувають в землях запасу та належать  на праві комунальної власності 

територіальній громаді в особі Чупахівської селищної ради розташованих за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області без змін цільового призначення, згідно 

додатку до рішення (додається). 

2. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельних 

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

3. Розроблені технічні документації із землеустрою щодо поділу земельних 

ділянок подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

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

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

підприємництва та земельних відносин.   

  

 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 

 

 

                                                                                                                                

 

 



 

                                                                                                                                

Додаток   

                                                                                                     до рішення 32 сесії 7 

скликання  

                                                                                                     від 22.10.2020 « Про 

поділ  

                                                                                                     земельних  ділянок» 

 

№ 

п/

п 

Кадастровий номер  

Земельної ділянки 

Загальна 

 площа 

земельн

ої 

ділянки 

Цільове 

призначенн

я 

земельної 

ділянки 

(код 

КВЦПЗ) 

Кількість 

земельни

х 

ділянок, 

що 

утворює-

ться  

Площі 

земельних 

ділянок, що 

утворюються 

1 5920355500:01:001:5490 14,7312 Землі 

запасу 

(16.00) 

8 1 – 1,8414 га; 

2 – 1,8414 га; 

3 – 1,8414 га; 

4 – 1,8414 га; 

5 – 1,8414 га; 

6 – 1,8414 га; 

7 – 1,8414 га; 

8 - 1,8414 га. 

2 5920355500:01:001:5511 8,1684 Землі 

запасу 

(16.00) 

3 1 – 1,6000 га; 

2 – 1,6000 га; 

3 – 4,9684 га. 

3 5920355500:01:001:5502 77,6477 Землі 

запасу 

(16.00) 

5 1 – 1,6000 га; 

2 – 1,6000 га; 

3 – 1,8500 га; 

4 – 1,8500 га; 

5 – 70,6477 

га. 

4 5920355500:01:001:5494 33,1767 Землі 

запасу 

(16.00) 

6 1 – 1,4425 га; 

2 – 1,4425 га; 

3 – 1,4425 га; 

4 – 1,4425 га; 

5 – 2,0000 га; 

6 – 25,4067 

га. 

 

 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 



 

                                                                                                                                                                                     

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

 

     Керуючись   статтями 12, 79-1  Земельного кодексу України,  статтями 25, 56 

Закону України «Про землеустрій», статті 26 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, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

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

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

підприємництва та земельних відносин.   

  

 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 

 

 

                                                                                                                                



 

 

                                                                                                                                

Додаток   

                                                                                                     до рішення 32 сесії 7 

скликання  

                                                                                                     від 22.10.2020 « Про 

поділ  

                                                                                                     земельних  ділянок» 

 

№ 

п/

п 

Кадастровий номер  

Земельної ділянки 

Загальна 

 площа 

земельн

ої 

ділянки 

Цільове 

призначенн

я 

земельної 

ділянки 

(код 

КВЦПЗ) 

Кількість 

земельни

х 

ділянок, 

що 

утворює-

ться  

Площі 

земельних 

ділянок, що 

утворюються 

1 5920355500:01:001:5493 15,8735 Землі 

запасу 

(16.00) 

6 1 – 1,4925 га; 

2 – 1, 4925 

га; 

3 – 1, 4925 

га; 

4 – 1, 4925 

га; 

5 – 0,8500 га; 

6 – 9,0535 га. 

2 5920355500:01:001:5496 27,2793 Землі 

запасу 

(16.00) 

9 1 – 2,0000 га; 

2 – 2,0000 га; 

3 – 2,0000 га; 

4 – 2,0000 га; 

5 – 2,0000 га; 

6 – 2,0000 га; 

7 – 1,5000 га; 

8 – 1,5000 га; 

9 – 12,2793 

га. 

3 5920355500:01:001:5480 13,6507 Землі 

запасу 

(16.00) 

3 1 – 2,0000 га; 

2 – 2,0000 га; 

3 – 11,6507 

га. 

 

 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                                                                                                                    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про надання дозволу Чупахівській селищній раді  на  реєстрацію земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в 

комунальну власність 

 

   Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», Закону України « Про землеустрій», враховуючи 

рішення Грінченківської сільської ради від 26.03.2012 « Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватному 

сільськогосподарському підприємству агрофірмі « Десна» для обслуговування 

об’єкту торгівлі за рахунок земель запасу Грінченківської сільської ради за 

адресою: с. Грінченкове, пров. Шкільний, 4, Охтирського району Сумської 

області», технічну документацію із землеустрою щодо встановлення ( 

відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості), від 19.11.2012 

розроблену Охтирським міськвиробничим відділом СРФ ДП «Центр ДЗК», 

рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

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

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Чупахівській селищній раді зареєструвати право 

комунальної власності на земельну ділянку для будівництва та та 

обслуговування будівель торгівлі (код згідно КВЦПЗ 03.07), площею 0,0798 га, 

розташовану за адресою: с. Грінченкове, пров. Шкільний, 4, Охтирського 

району Сумської області на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району, Сумської області кадастровий номер 5920382000:02:001:5170. 

2. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку, 

5920382000:02:001:5170 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 – комунального транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин.   

 

 

 Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 

 



 

                                                                                                                                                                                     

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

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

сільськогосподарського виробництва розташованої за адресою: 

с.Оленинське, вул. Пушкіна, б.50  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

ПСП АФ « Піонер», Код ЄДРПОУ 30439563, зареєстровану за адресою: вул. 

Зарічна,17, смт Чупахівка, Охтирського району, Сумської області, про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 

1,9904 га, розташовану за адресою: с. Оленинське, вул. Пушкіна, б.50, 

Охтирського району, Сумської області, на території Чупахівської селищної 

ради, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл ПСП АФ « Піонер», Код ЄДРПОУ 30439563, 

зареєстрованій за адресою: вул. Зарічна,17, смт Чупахівка Охтирського району, 

Сумської області, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

(код згідно КВЦПЗ 01.01) площею 1,9904 га, із земель запасу (категорія земель: 

землі сільськогосподарського призначення, в тому числі угіддя – землі під 

сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами) 

кадастровий номер 5920355500:01:001:5509 розташовану за адресою: с. 

Оленинське, вул. Пушкіна, б.50 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення 

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

району, Сумської області  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

ПСП АФ « Піонер», Код ЄДРПОУ 30439563, зареєстровану за адресою: вул. 

Зарічна,17, смт Чупахівка, Охтирського району, Сумської області, про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для іншого сільськогосподарського призначення, площею 0,5000 га, 

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

району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл ПСП АФ « Піонер», », Код ЄДРПОУ 30439563, 

зареєстрованій за адресою: вул. Зарічна,17, смт Чупахівка Охтирського району, 

Сумської області, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для іншого сільськогосподарського призначення (код згідно 

КВЦПЗ 01.13) площею 0,5000 га, із земель запасу Чупахівської селищної ради 

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

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на 

місцевості) у власність гр. Поддячої Ольги Володимирівни  для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», розглянувши заяву громадянки Поддячої Ольги 

Володимирівни, зареєстрованої за адресою : (конфіденційна інформація), про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею 0,2500 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Ольги Володимирівни наданої для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (02.01) за адресою: с. Оленинське, 

вул. Хліборобська, 58,  Охтирського району Сумської області кадастровий 

номер 5920355500:04:001:0112. 

2. Передати громадянці Поддячій Ользі Володимирівні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація),  у приватну власність земельну ділянку 

площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, кадастровий номер 5920355500:04:001:0112 із 

земель житлової та громадської забудови за адресою: с. Оленинське, вул. 

Хліборобська, 58,  Охтирського району Сумської області. 

3. Громадянці Поддячій Ользі 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину – учаснику АТО Жарікову Ярославу 

Ігоровичу для ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», розглянувши заяву громадянина – учасника АТО 

Жарікова Ярослава Ігоровича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна 

інформація),площею 1,8500 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Жарікову Ярославу Ігоровичу для ведення особистого селянського 

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

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:01:001:5755. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Жарікову Ярославу 

Ігоровичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), земельну 

ділянку площею – 1,8500 га  для ведення особистого селянського господарства 

із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля), 

кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:01:001:5755 розташовану за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину  Жарікову Ярославу Ігоровичу 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Буряк Любові Григорівні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», розглянувши заяву громадянки Буряк Любові 

Григорівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Буряк Любові Григорівні для ведення особистого селянського 

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

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, кадастровий 

номер земельної ділянки 5920355500:03:001:0004. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Буряк Любові Григорівні 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 2,0000 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – під господарськими 

будівлями і дворами), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:03:001:0004 розташовану в с. Коновалик на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району, Сумської області. 

    3. Громадянці Буряк Любові Григорівні 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Хижняку Анатолію Олександровичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», розглянувши заяву громадянина  Хижняка 

Анатолія Олександровича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна 

інформація),про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  площею 

- 2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Хижняку Анатолію Олександровичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в с. Коновалик на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, кадастровий 

номер земельної ділянки 5920355500:03:001:0003. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Хижняку Анатолію 

Олександровичу зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – під господарськими будівлями і дворами), кадастровий номер 

земельної ділянки 5920355500:03:001:0003 розташовану в с. Коновалик на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області. 

    3. Громадянину Хижняку Анатолію 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Єременко Раїсі Миколаївні для ведення 

фермерського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», розглянувши заяву громадянки Єременко Раїси 

Миколаївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення фермерського господарства, площею 2,1963 га, 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Єременко Раїсі Миколаївні для ведення фермерського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.02) за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:01:001:5680. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Єременко Раїсі Миколаївні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 2,1963 га  для ведення фермерського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності ( в тому числі 

угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920385400:01:001:5680, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Єременко Раїсі 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Єременко Ользі Іванівні для ведення фермерського 

господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», розглянувши заяву громадянки Єременко Ольги 

Іванівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення фермерського господарства площею 2,2150 га, 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Єременко Ользі Іванівні для ведення фермерського господарства 

(код згідно КВЦПЗ 01.02) за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, кадастровий 

номер земельної ділянки 5920385400:01:001:5772. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Єременко Ользі Іванівні 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація),  земельну ділянку 

площею – 2,2150 га  для ведення фермерського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності ( в тому числі 

угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920385400:01:001:5772, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Єременко Ользі 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Калантаєнко Маргариті Сергіївні для ведення 

фермерського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», розглянувши заяву громадянки Калантаєнко 

Маргарити Сергіївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), 

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення фермерського господарства площею 3,0000 га, 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Калантаєнко Маргариті Сергіївні для ведення фермерського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.02) за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:01:001:5769. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Калантаєнко Маргариті 

Сергіївні, зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація),  земельну 

ділянку площею – 3,0000 га  для ведення фермерського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності ( в тому числі 

угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920385400:01:001:5769, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Калантаєнко Маргариті 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», розглянувши заяву громадянки Ревери Катерини 

Іванівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею 0,2500 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Іванівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с. Всадки, вул. Лісова, 19,  

Охтирського району Сумської області кадастровий номер 

5920382000:04:001:0039. 

2. Передати громадянці Ревері Катерині Іванівні зареєстрованій за адресою: 

(конфіденційна інформація),у приватну власність земельну ділянку площею 

0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд              ( присадибна ділянка) (код згідно КВЦПЗ 02.01), 

кадастровий номер 5920382000:04:001:0039 із земель житлової та громадської 

забудови за адресою: с. Всадки, вул. Лісова, 19,  Охтирського району Сумської 

області. 

3. Громадянці Ревері Катерині 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину – учаснику АТО Душенку Ігорю 

Валерійовичу для ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», розглянувши заяву громадянина Душенка Ігоря 

Валерійовича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га, 

селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність громадянину Душенку Ігорю Валерійовичу 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: 5920355500:01:003:0025. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Душенку Ігорю 

Валерійовичу,  зареєстрованому за адресою: (конфіденційна 

інформація),земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

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

земельної ділянки 5920355500:01:003:0025, розташовану за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

    3. Громадянину Душенку Ігорю 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Кириченко Вірі Андріївні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», розглянувши заяву громадянки Кириченко Віри 

Андріївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  площею - 0,4179 

га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кириченко Вірі Андріївні для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) по вул. Широка, 18 в с. Софіївка на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:05:001:0018. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Кириченко Вірі Андріївні 

зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 0,4179 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий 

номер земельної ділянки 5920355500:05:001:0018 розташовану по вул. Широка, 

18 в с. Софіївка на території Чупахівської селищної ради Охтирського району, 

Сумської області. 

    3. Громадянці Кириченко Вірі 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Луценко Інні Сергіївні  

 

     Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 59 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 транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву Луценко 

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

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 1,8792 га, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Луценко Інні Сергіївні, зареєстрованій за адресою: 

(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 1,8792 га, із земель запасу 

(категорія земель: землі сільськогосподарського призначення, в тому числі 

угіддя - пасовища) кадастровий номер 5920382000:01:001:5173 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Гуцовій Надії Миколаївні  

 

     Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 59 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 транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву Гуцової 

Надії Миколаївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 1,8890 га, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Гуцовій Надії Миколаївні, зареєстрованій за адресою: 

(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 1,8890 га, із земель запасу 

(категорія земель: землі сільськогосподарського призначення, в тому числі 

угіддя - пасовища) кадастровий номер 5920382000:01:001:5170 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Титоренко Олені Іванівні  

 

     Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 59 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 транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву Титоренко 

Олени 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 1,8690 га, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Титоренко Олені Іванівні, зареєстрованій за адресою: 

(конфіденційна інформація) , на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 1,8690 га, із земель запасу 

(категорія земель: землі сільськогосподарського призначення, в тому числі 

угіддя - пасовища) кадастровий номер 5920382000:01:001:5171 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Табахаріну Володимиру 

Володимировичу  

 

     Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 59 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 транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву Табахаріна 

Володимира 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 1,8879 га, розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Табахаріну Володимиру Володимировичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 1,8879 

га, із земель запасу (категорія земель: землі сільськогосподарського 

призначення, в тому числі угіддя - пасовища) кадастровий номер 

5920382000:01:001:5172 розташовану за межами населених пунктів 

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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я    

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Арєхову Артему 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, 116, 118  125 

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Арєхова Артема Валерійовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства,  площею 1,5125 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність Арєхову Артему 

Валерійовичу, який зареєстрований за адресою: (конфіденційна інформація), на 

земельну ділянку площею 1,5125 га для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель сільськогосподарського 

призначення, кадастровий номер 5920355500:01:002:0018 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.  Чуб Наталії  Вікторівні для ведення 

особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Чуб 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,  площею 1,5125 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність Чуб Наталії 

Вікторівні , яка зареєстрована за адресою: (конфіденційна інформація), на 

земельну ділянку площею 1,5125 га для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель сільськогосподарського 

призначення, кадастровий номер 5920355500:01:002:0015 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину – учаснику АТО Прядкі 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», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина – учасника АТО Прядки 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, 

розташовану на території Чупахівської селищної ради, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл громадянину - учаснику АТО Прядкі Юрію 

Миколайовичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 2,0000 га, із земель запасу (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення, в тому числі угіддя – сіножаті) 

кадастровий номер 5920355500:01:003:0024 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

 

Про надання згоди Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській 

області щодо відведення земельної ділянки у власність гр.  Смазі Руслану 

Володимировичу  

 

Відповідно статей 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 року № 60-р 

«Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних 

громад», розглянувши лист Головного управління Держгеокадастру за 

№453/101-20 від 23.09.2020 року «Про надання позиції», селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

       1.      Надати згоду Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській 

області на надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Смазі Руслану Володимировичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), для ведення 

особистого селянського господарства площею 2,0000 га за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення на території Грінченківського старостату 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

 

 

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                          

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

 

Про надання згоди Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській 

області щодо відведення земельної ділянки у власність гр.  Загребельному 

Валентину Вячеславовичу – учаснику АТО  

 

Відповідно статей 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 року № 60-р 

«Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних 

громад», розглянувши лист Головного управління Держгеокадастру за 

№453/101-20 від 23.09.2020 року «Про надання позиції», селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

 1.      Надати згоду Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській 

області на надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Загребельному Валентину Вячеславовичу – 

учаснику АТО, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), для 

ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення на території Грінченківського 

старостату Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                               Микола МАСЛЮК 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                          

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання згоди Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській 

області щодо відведення земельної ділянки у власність гр.  Нагорному 

Євгену Леонідовичу 

 

Відповідно статей 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 року № 60-р 

«Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних 

громад», розглянувши лист Головного управління Держгеокадастру за 

№453/101-20 від 23.09.2020 року «Про надання позиції», селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

      1.      Надати згоду Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській 

області на надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Нагорному Євгену Леонідовичу, зареєстрованому 

за адресою: (конфіденційна інформація), для ведення особистого селянського 

господарства площею 2,0000 га за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

 

 

 

        Секретар селищної ради                    Микола МАСЛЮК   

 

 

 

 

 

         

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                           

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання згоди Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській 

області щодо відведення земельної ділянки у власність гр.  Пономаренко 

Василю Никифоровичу 

 

Відповідно статей 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 року № 60-р 

«Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних 

громад», розглянувши лист Головного управління Держгеокадастру за 

№487/101-20 від 15.10.2020 року «Про надання позиції», селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

       1.      Надати згоду Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській 

області на надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Пономаренко Василю Никифоровичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), для ведення 

особистого селянського господарства площею 2,0000 га за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення на території Грінченківського старостату 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

 

 

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Лапіній Людмилі Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Лапіної Людмили Миколаївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація), про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею 0,6000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянці Лапіній Людмилі Миколаївні, зареєстрованій 

за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,6000 га із 

земель запасу, розташовану в межах с. Оленинське 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Хижняку 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, 116, 118  125 Земельного 

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

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Хижняка 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,  площею 0,8000 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянину Хижняку Олександру Миколайовичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею  

0,8000 га із земель запасу, розташовану в межах с. Оленинське 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Хижняк Надії Олександрівні для ведення 

особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Хижняк Надії Олександрівни, зареєстрованої за адресою: 

(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства,  площею 1,2000 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянці Хижняк Надії Олександрівні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 1,2000 га із земель 

запасу, розташовану в межах с. Оленинське 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Хижняк Ользі Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Хижняк Ольги 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 0,8000 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянці Хижняк Ользі Миколаївні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація), на   розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,8000 га із земель 

запасу, розташовану в межах с. Оленинське 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. 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, 116, 118  125 Земельного 

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

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Демиденко Світлани 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 1,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянці Демиденко Світлані Миколаївні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 

1,0000 га із земель запасу, розташовану в межах с. Оленинське 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Миколенко Віктору 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, 116, 118  125 

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Миколенка Віктора Миколайовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства,  площею 0,6000 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянину Миколенко Віктору Миколайовичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею  

0,6000 га із земель запасу, розташовану в межах с. Оленинське 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Міняйло Вірі Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Міняйло Віри 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 1,0000 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянці Міняйло Вірі Миколаївні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація),на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 1,0000 га із земель 

запасу, розташовану в межах с. Оленинське 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Манжай Валентині Григорівні 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 транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Манжай Валентини Григорівни, зареєстрованої за адресою:(конфіденційна 

інформація), про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства,  площею 0,6000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянці Манжай Валентині Григорівні, зареєстрованій 

за адресою: (конфіденційна інформація), на   розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,6000 га із 

земель запасу, розташовану в межах с. Оленинське 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Манжай Надії Іванівні для ведення 

особистого селянського господарства  

 

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

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

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

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Манжай Надії Іванівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), 

про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства,  площею 1,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянці Манжай Надії Іванівні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація), на   розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 1,0000 га із земель 

запасу, розташовану в межах с. Оленинське 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Колєснік Наталії Миколаївні  для 

ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Колєснік Наталії Миколаївни, про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 0,6100 га, 

розташовану в межах с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянці Колєснік Наталії Миколаївні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,6100 га із земель 

запасу, розташовану в межах с. Оленинське, 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Вакуленко Тетяні Іванівні для ведення 

особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Вакуленко Тетяни Іванівни, про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 0,6000 га, 

розташовану в межах с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянці Вакуленко Тетяні Іванівні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація), на   розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,6000 га із земель 

запасу, розташовану в межах с. Оленинське, 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Хижняку Миколі 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, 116, 118  125 Земельного 

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

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Хижняка Миколи Олександровича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація),про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства,  площею 0,5000 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянину Хижняку Миколі Олександровичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею  

0,5000 га із земель запасу, розташовану в межах с. Оленинське 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Лебедь Любові Григорівні 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 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Лебедь Любові Григорівни, зареєстрованої за 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства,  площею 0,6000 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянці Лебедь Любові Григорівні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,6000 га із земель 

запасу, розташовану в межах с. Оленинське Охтирського району Сумської 

області на території Чупахівської селищної ради. 

    

   2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                       Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                                                                                                                      

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Качан Любові Василівні для ведення 

особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Качан Любові 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 0,6500 га, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянці Качан Любові Василівні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація), на   розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,6500 га  із земель 

запасу, розташовану  в межах с. Грінченкове Охтирського району Сумської 

області на території Чупахівської селищної ради. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Секретар селищної ради                               Микола МАСЛЮК 

 

 



 

                                                                                                                                                                                      

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

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

особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Лук’яненко Ніни 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 0,5000 га, 

розташовану в межах с. Грінченкове на території Чупахівської селищної ради, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянці Лук’яненко Ніні Миколаївні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,5000 га із земель 

запасу, розташовану в межах с. Грінченкове 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Манчук Вірі Олексіївні для ведення 

особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Манчук Віри Олексіївни, про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 0,3300 га, 

розташовану в межах с. Грінченкове на території Чупахівської селищної ради, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянці Манчук Вірі Олексіївні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,3300 га із земель 

запасу, розташовану в межах с. Грінченкове 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Горяйстовій Вірі Григорівні 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 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Горяйстової Віри Григорівни, про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 0,4100 га, 

розташовану в межах с. Грінченкове на території Чупахівської селищної ради 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянці Горяйстовій Вірі Григорівні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,4100 га із земель 

запасу, розташовану в межах с. Грінченкове 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Манчуку  Андрію 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, 116, 118  125 

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Манчука Андрія Миколайовича, про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 1,1500 га, 

розташовану в межах с. Грінченкове на території Чупахівської селищної ради 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянину Манчуку Андрію Миколайовичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), на   розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 

1,1500 га із земель запасу, розташовану в межах с. Грінченкове 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Кіяшко Віктору Івановичу для ведення 

особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Кіяшка Віктора Івановича, про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 0,7200 га, 

розташовану в межах с. Грінченкове на території Чупахівської селищної ради 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянину Кіяшко Віктору Івановичу, зареєстрованому 

за адресою: (конфіденційна інформація), на   розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,7200 га із 

земель запасу, розташовану в межах с. Грінченкове 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Горяйстову Миколі Федоровичу 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 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Горяйстова Миколи Федоровича, про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 0,7000 

га, розташовану в межах с. Грінченкове на території Чупахівської селищної 

ради селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянину Горяйстову Миколі Федоровичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 

0,7000 га із земель запасу, розташовану в межах с. Грінченкове 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Закаблук Наталії Олексіївні для ведення 

особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Закаблук Наталії Олексіївни, про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 0,4500 га, 

розташовану в межах с. Грінченкове на території  Чупахівської селищної ради 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянці Закаблук Наталії Олексіївні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,4500 га із земель 

запасу, розташовану в межах с. Грінченкове 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Ромась 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, 116, 118  125 

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки, Ромась Світлани Миколаївни, про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 0,8700 га, 

розташовану в межах с. Грінченкове на території  Чупахівської селищної ради, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянці Ромась Світлані Миколаївні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація), на   розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,8700 га із земель 

запасу, розташовану в межах с. Грінченкове 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Орєховій Валентині Володимирівні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки, Орєхової Валентини Володимирівни, про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 0,7400 

га, розташовану в межах с. Грінченкове на території Чупахівської селищної 

ради селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянці Орєховій Валентині Володимирівні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 

0,7400 га із земель запасу, розташовану в межах с. Грінченкове 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Гаранжі Миколі 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, 116, 118  125 

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Гаранжі Миколи Олександровича, про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 0,6100 

га, розташовану в межах с. Грінченкове на території Чупахівської селищної 

ради селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянину Гаранжі Миколі Олександровичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 

0,6100 га із земель запасу, розташовану в межах с. Грінченкове 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Гуцову Володимиру Анатолійовичу для 

ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Гуцова Володимира Анатолійовича, про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 0,9200 

га, розташовану в межах с. Грінченкове на території Чупахівської селищної 

ради селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянину Гуцову Володимиру Анатолійовичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 

0,9200 га із земель запасу, розташовану в межах с. Грінченкове 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Грибову Руслану 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, 116, 118  125 

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Грибова Руслана Григоровича, про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 0,5400 га, 

розташовану в межах с. Грінченкове на території Чупахівської селищної ради 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

            1. Надати дозвіл громадянину Грибову Руслану Григоровичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), на   розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 

0,5400 га із земель запасу, розташовану в межах с. Грінченкове 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Гуцову Олександру Вікторовичу  для 

ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Гуцова Олександра Вікторовича, про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 0,5900 га, 

розташовану в межах с. Грінченкове на території  Чупахівської селищної ради 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянину Гуцову Олександру Вікторовичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 

0,5900 га із земель запасу, розташовану в межах с. Грінченкове 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Колісніченко Ларисі Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Колісніченко Лариси Миколаївни, про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 0,2500 

га, розташовану в межах с. Грінченкове на території Чупахівської селищної 

ради селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянці Колісніченко Ларисі Миколаївні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), на   розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 

0,2500 га із земель запасу, розташовану в межах с. Грінченкове 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Радько Ользі Олександрівні для ведення 

особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Радько Ольги Олександрівни, про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 0,2000 га, 

розташовану в межах с. Грінченкове на території  Чупахівської селищної ради 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянці Радько Ользі Олександрівні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація), Сумської області, на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 

0,2000 га із земель запасу, розташовану в межах с. Грінченкове 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Кузьменко Надії Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Кузьменко Надії Миколаївни, про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 0,3000 га, 

розташовану в межах с. Грінченкове на території  Чупахівської селищної ради 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянці Кузьменко Надії Миколаївні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,3000 га із земель 

запасу, розташовану в межах с. Грінченкове 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Теребій Надії Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Теребій Надії Миколаївни, про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 0,4000 га, 

розташовану в межах с. Грінченкове на території Чупахівської селищної ради 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянці Теребій Надії Миколаївні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація), на   розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,4000 га із земель 

запасу, розташовану в межах с. Грінченкове 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Кіяшку Роману Вікторовичу для ведення 

особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Кіяшка Романа Вікторовича, про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 0,3100 га, 

розташовану в межах с. Грінченкове на території Чупахівської селищної ради 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянину Кіяшку Роману Вікторовичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 

0,3100 га із земель запасу, розташовану в межах с. Грінченкове 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Гейко Катерині Григорівні 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 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Гейко Катерини Григорівни, про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 0,5000 га, 

розташовану в межах с. Грінченкове на території  Чупахівської селищної ради 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянці Гейко Катерині Григорівні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,5000 га із земель 

запасу, розташовану в межах с. Грінченкове 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Гаранжі Тамарі Олександрівні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Гаранжі Тамари Олександрівни, про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 0,2000 га, 

розташовану в межах с. Грінченкове на території  Чупахівської селищної ради 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянці Гаранжі Тамарі Олександрівні, зареєстрованій 

за адресою: (конфіденційна інформація), на   розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,2000 га із 

земель запасу, розташовану в межах с. Грінченкове 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Хрякову Миколі Васильовичу 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 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Хрякова Миколи Васильовича, про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 0,2800 га, 

розташовану в межах с. Грінченкове на території Чупахівської селищної ради 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянину Хрякову Миколі Васильовичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 

0,2800 га із земель запасу, розташовану в межах с. Грінченкове 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Орєховій Юлії Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Орєхової Юлії Миколаївни, про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 1,0000 га, 

розташовану в межах с. Грінченкове на території Чупахівської селищної ради 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянці Орєховій Юлії Миколаївні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація), на   розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 1,0000 га із земель 

запасу, розташовану в межах с. Грінченкове 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Рудаковій Тетяні Олександрівні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Рудакової Тетяни Олександрівни, про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 0,3000 га, 

розташовану в межах с. Грінченкове на території  Чупахівської селищної ради 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

          1. Надати дозвіл громадянці Рудаковій Тетяні Олександрівні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), на   розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 

0,3000 га із земель запасу, розташовану в межах с. Грінченкове 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Гайдуковій Тетяні Сафараліївні 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 транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Гайдукової Тетяни Сафараліївни, про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 0,3000 га, 

розташовану в межах с. Грінченкове на території  Чупахівської селищної ради 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянці Гайдуковій Тетяні Сафараліївні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), на   розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 

0,3000 га із земель запасу, розташовану в межах с. Грінченкове 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Манжай Інні Сергіївні для ведення 

особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Манжай Інни 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, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянці Манжай Інні Сергіївні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація), на   розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 2,0000 га із земель 

запасу, розташовану в межах  

с. П’яткине 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Горяйстову 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, 116, 118  125 Земельного 

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

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Горяйстова 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 0,7700 га, 

в с. П’яткине Охтирського району Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянину Горяйстову Олександру Миколайовичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 

0,7700 га із земель запасу, розташовану в с. П’яткине 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину  Девятченко Сергію Анатолійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина  Девятченко Сергія Анатолійовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація),  про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га в межах 

села Розсохувате, Охтирського району, Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл громадянину Девятченко Сергію Анатолійовичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація),  на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною 

площею 2,0000 га із земель запасу, розташовану в межах с. Розсохувате 

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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину  Казьміну Сергію Сергійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Казьміна Сергія 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 в межах 

села Розсохувате, Охтирського району, Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл громадянину Казьміну Сергію Сергійовичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація),  на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною 

площею 2,0000 га із земель запасу, розташовану в межах с. Розсохувате 

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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Божко Світлані Володимирівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Божко Світлани 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 1,3500 га в межах 

села Розсохувате, Охтирського району, Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл громадянці Божко Світлані Володимирівні, зареєстрованій 

за адресою: (конфіденційна інформація),  на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 

1,3500 га із земель запасу, розташовану в межах с. Розсохувате 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Божко Олександру Володимировичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Божко Олександра 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 1,3500 га в межах 

села Розсохувате, Охтирського району, Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл громадянину Божко Олександру Володимировичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація),  на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною 

площею 1,3500 га із земель запасу, розташовану в межах с. Розсохувате 

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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Овчаренко Юлії Володимирівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Овчаренко Юлії 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 2,0000 га в межах 

села Розсохувате, Охтирського району, Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл громадянці Овчаренко Юлії Володимирівні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація),  на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною 

площею 1,5000 га із земель запасу, розташовану в межах с. Розсохувате 

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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Міщенко 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», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Міщенка 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 2,0000 га в межах 

села Розсохувате, Охтирського району, Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл громадянину Міщенку Сергію Володимировичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація),  на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною 

площею 2,0000 га із земель запасу, розташовану в межах с. Розсохувате 

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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Загребельній Ніні Георгіївні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Загребельної Ніни Георгіївни, 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 в межах 

села Розсохувате, Охтирського району, Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл громадянці Загребельній Ніні Георгіївні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація),  на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 1,6000 га із 

земель запасу, розташовану в межах с. Розсохувате 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Щоличевій Людмилі Олександрівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Щоличевої Людмили 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 в межах 

села Розсохувате, Охтирського району, Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл громадянці Щоличевій Людмилі Олександрівні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація),  на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною 

площею 1,5000 га із земель запасу, розташовану в межах с. Розсохувате 

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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Моленко 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», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянки Моленко 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 в межах 

села Розсохувате, Охтирського району, Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл громадянці Моленко Ользі Іванівні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація),  на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 1,5000 га із 

земель запасу, розташовану в межах с. Розсохувате 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Давидову Миколі Олександровичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Давидова Миколи 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 в межах 

села Розсохувате, Охтирського району, Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл громадянину Давидову Миколі Олександровичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація),  на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною 

площею 1,6000 га із земель запасу, розташовану в межах с. Розсохувате 

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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Теребій Миколі Миколайовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Теребія Миколи 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 Розсохувате, Охтирського району, Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл громадянину Теребій Миколі Миколайовичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною 

площею 2,0000 га із земель запасу, розташовану в межах с. Розсохувате 

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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Кияшку 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», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Кияшка 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 2,0000 га в межах 

села Розсохувате, Охтирського району, Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл громадянину Кияшко Олександру Миколайовичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною 

площею 2,0000 га із земель запасу, розташовану в межах с. Розсохувате 

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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Іваху Володимиру Олександровичу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( 

відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) 

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Ковальчука Павла Павловича, що діє в інтересах Іваха 

Володимира Олександровича відповідно до довіреності посвідченої приватним 

нотаріусом Лебедєвою Л.М. від 25.06.2020 реєстраційний №560,   про надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

відновлення меж земельної ділянки, що належала громадянці Бондар Валентині 

Олександрівні на праві приватної власності відповідно до Державного акту про 

право приватної власності на землю серія І-СМ № 016953, зареєстрованого в 

Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 517 

від 28.08.2002 року, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

1. Надати дозвіл громадянину Іваху Володимиру Олександровичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), спадкоємцю 

громадянки Бондар Валентини Олександрівни, на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі ( на місцевості), що належала громадянці Бондар Валентині 

Олександрівні на праві приватної власності відповідно до Державного акту про 

право приватної власності на землю серія І-СМ № 016953, зареєстрованого в 

Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 517 

від 28.08.2002 року, площею 0,4500 га, кадастровий номер земельної ділянки 

5920385400:01:001:5776.  

      

 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                                                                                                                                   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Мандич Анні Олександрівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за адресою: Чупахівська селищна 

рада, Охтирський район, Сумська область, за кадастровим номером: 

5920385400:01:001:5782 

 

 Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 186  

Земельного кодексу України,Закону України «Про порядок виділення в натурі 

(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», 

розглянувши заяву громадянки Мандич Анни Олександрівни, спадкоємиці гр. 

Заікіна Олександра Васильовича, про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександрівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

адресою: Чупахівська селищна рада, Охтирський район, Сумська область. 

2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею 2,3756 га 

(угіддя – рілля), кадастровий номер 5920385400:01:001:5782 власнику земельної 

частки (паю) відповідно до технічної документації із землеустрою.  

3. Громадянці Мандич Анні 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Мандич Анні Олександрівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за адресою: Чупахівська селищна 

рада, Охтирський район, Сумська область, за кадастровим номером: 

5920385400:01:001:5781 

 

 Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 186  

Земельного кодексу України, Закону України «Про порядок виділення в натурі 

(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», 

розглянувши заяву громадянки Мандич Анни Олександрівни, спадкоємиці гр. 

Заікіна Олександра Васильовича, про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), селищна рада ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександрівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

адресою: Чупахівська селищна рада, Охтирський район, Сумська область. 

2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею 0,3445 га 

(угіддя – сіножаті), кадастровий номер 5920385400:01:001:5781 власнику 

земельної частки (паю) відповідно до технічної документації із землеустрою.  

3. Громадянці Мандич Анні Олександрівні, спадкоємиці гр. Заікіна 

Олександра Васильовича, 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної  ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920382000:01:001:5138 

 

       Керуючись   пунктом 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України     « 

Про місцеве самоврядування в Україні», статтями  12, 79-1, 122, 126 Земельного 

кодексу України, Закону 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 

5920382000:01:001:5138). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки (кадастровий номер 5920382000:01:001:5138), 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: 

5920382000:01:001:5174;  5920382000:01:001:5175;  5920382000:01:001:5176; 

5920382000:01:001:5177; 5920382000:01:001:5178; 5920382000:01:001:5179 

відповідно до Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень».  

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

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

підприємництва та земельних відносин.   

 

 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 



                                                                                                                                                                                     

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

 

          Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Войт Діани Федорівни, селищна рада ВИРІШИЛА:  

  

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянці Войт Діані Федорівні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація),орієнтованою площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Войт Діані 

Федорівні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 



6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Войт Сергія Юрійовича, селищна рада ВИРІШИЛА:  

  

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянину Войт Сергію Юрійовичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою 

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину Войт Сергію 

Юрійовичу, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 



6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Тарасенко Валентини Миколаївни, селищна рада 

ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянці Тарасенко Валентині Миколаївні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою                  

площею  – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Тарасенко 

Валентині Миколаївні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу 



розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Тарасенко Ганни Сергіївни, селищна рада ВИРІШИЛА:   

 

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянці Тарасенко Ганні Сергіївні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою площею 

– 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Тарасенко Ганні 

Сергіївні , на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 



населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Лєнкова Віктора Олександровича, селищна рада 

ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянину Лєнкову Віктору Олександровичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою 

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину Лєнкову Віктору 

Олександровичу, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 



населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Груздо Дениса Ігоровича, селищна рада ВИРІШИЛА: 

   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянину Груздо Денису Ігоровичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою 

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину Груздо Денису 

Ігоровичу, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 



6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Матвєєва Ростіслава Олександровича, селищна рада 

ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянину Матвєєву Ростіславу Олександровичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою 

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину Матвєєву 

Ростіславу Олександровичу, на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу 



розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Басової Марини Михайлівни, селищна рада ВИРІШИЛА:  

  

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянці Басовій Марині Михайлівні, 

зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація), орієнтованою площею – 

0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Басовій Марині 

Михайлівні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 



населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Груздо Світлани Іванівни, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянці Груздо Світлані Іванівні, зареєстрованій 

за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Груздо Світлані 

Іванівні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Єрьоменко Юлії Петрівни, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянці Єрьоменко Юлії Петрівни, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою площею 

– 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Єрьоменко Юлії 

Петрівні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Басової Ірини Миколаївни, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянці Басовій Ірині Миколаївні, 

зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація), орієнтованою площею – 

0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Басовій Ірині 

Миколаївні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Хайла Сергія Олександровича, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянину Хайлу Сергію Олександровичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою 

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину Хайлу Сергію 

Олександровичу, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Кірєєвої Наталії Миколаївни, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянці Кірєєвій Наталії Миколаївні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою площею 

– 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Кірєєвій Наталії 

Миколаївні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                        смт  Чупахівка 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Селюжицького Олександра Васильовича, селищна рада 

ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянину Селюжицькому Олександру 

Васильовичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), 

орієнтованою площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину Селюжицькому 

Олександру Васильовичу, на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 



6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Самойлова Дмитра Вікторовича, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянину Самойлову Дмитру  Вікторовичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою 

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину Самойлову 

Дмитру  Вікторовичу, на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Варигіної Катерини Василівни, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянці Варигіній Катерині Василівні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою                        

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Варигіній Катерині 

Василівні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Кальченка Максима Олеговича, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянину Кальченку Максиму Олеговичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою 

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину Кальченку 

Максиму Олеговичу, на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Кальченка Олега Федоровича, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянину Кальченку Олегу Федоровичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою 

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину Кальченку Олегу 

Федоровичу, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Петрушенко Бари Василівни, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянці Петрушенко Барі Василівні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою                        

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Петрушенко Барі 

Василівні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

6. 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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Григоренко Анни Юріївни, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянці Григоренко Анні Юріївні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою                    

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Григоренко Анні 

Юріївні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Бея Віталія Миколайовича, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянину Бею Віталію Миколайовичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою 

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину Бею Віталію 

Миколайовичу, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

 

 



6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Левченка Сергія Олексійовича, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянину Левченку Сергію Олексійовичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою 

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину Левченку Сергію 

Олексійовичу, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Норової Оксани Юріївни, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянці Норовій Оксані Юріївні, зареєстрованій 

за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Норовій Оксані  

Юріївні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

 

 



6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Горбова Олександра Володимировича, селищна рада 

ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянину Горбову Олександру Володимировича, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою 

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину Горбову 

Олександру Володимировича, на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

 



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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Левченко Марини Сергіївни, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянці Левченко Марині Сергіївні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою               

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Левченко Марині 

Сергіївні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

 

 



6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Норова Сергія Васильовича, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянину Норову Сергію Васильовичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою 

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину Норову Сергію 

Васильовичу, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

 

 



6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Селегень Тетяни Борисівни, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянці Селегень Тетяні Борисівні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою площею 

– 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Селегень Тетяні 

Борисівні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

 

 



6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Гливки Вікторії Орестівни, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянці Гливкі Вікторії Орестівні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою                     

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Гливкі Вікторії 

Орестівні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

 

 

 



6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Цілуйко Віти Романівни, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянці Цілуйко Віті Романівні, зареєстрованій 

за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Цілуйко Віті 

Романівні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

 

 

 



6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Помазан Раїси Тимофіївни, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянці Помазан Раїсі Тимофіївні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою                    

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Помазан Раїсі 

Тимофіївні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

 

 



6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Кальченка Федора Григоровича, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянину Кальченку Федору Григоровичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), орієнтованою 

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину Кальченку 

Федору Григоровичу, на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Задесенця Миколи Володимировича, селищна рада 

ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянину Задесенцю Миколі Володимировичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою 

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину Задесенцю 

Миколі Володимировичу, на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

 



6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Черкашина Олександра Миколайовича, селищна рада 

ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянину Черкашину Олександру 

Миколайовичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація) , 

орієнтованою площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину Черкашину 

Олександру Миколайовичу, на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

 



6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Задесенця Андрія Миколайовича, селищна рада 

ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянину Задесенцю Андрію Миколайовичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою 

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину Задесенцю 

Андрію Миколайовичу, на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

 



6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Черкашина Івана Миколайовича, селищна рада 

ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянину Черкашину Івану Миколайовичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), орієнтованою 

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину Черкашину Івану 

Миколайовичу, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

 



6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Задесенець Ольги Григорівни, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянці Задесенець Ользі Григорівні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою                    

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Задесенець Ользі 

Григорівні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

 

 



6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Довгопол Анни Русланівни, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянці Довгопол Анні Русланівні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою                 

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Довгопол Анні 

Русланівні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

 

 



6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Назаренко Ганни Петрівни, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянці Назаренко Ганні Петрівні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою                      

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Назаренко Ганні 

Петрівні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

 

 



6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                        смт  Чупахівка 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Віннікової Юлії Юріївни, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянці Вінніковій Юлії Юріївні, зареєстрованій 

за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Вінніковій Юлії 

Юріївні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Гарбуз Катерини Станіславівни, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянці Гарбуз Катерині Станіславівні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою                   

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Гарбуз Катерині 

Станіславівні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Віннікова Олексія Івановича, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянину Віннікову Олексію Івановичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою 

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину Віннікову 

Олексію Івановичу, на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

 

 

 

 



 

6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Десяткіної Надії Іванівни, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянці Десяткіній Надії Іванівні, зареєстрованій 

за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Десяткіній Надії 

Іванівні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

 

 



6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Федоркіної Катерини Віталіївни, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянці Федоркіній Катерині Віталіївні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою                         

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці, Федоркіній 

Катерині Віталіївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Петруші Євгенія Віталійовича, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянину Петруші Євгенію Віталійовичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою 

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину Петруші Євгенію 

Віталійовичу, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Реви Тамари Іванівни, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянці Реві Тамарі Іванівні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Реві Тамарі 

Іванівні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

 

 

 

 



6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Реви Тетяни Іванівни, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянці Реві Тетяні Іванівні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Реві Тетяні Іванівні, 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 

01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

 

 

 



6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Реви Олександра Миколайовича, селищна рада 

ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянину Реві Олександру Миколайовичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою 

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину Реві Олександру 

Миколайовичу, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

 



6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Голець Ольги Володимирівни, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянці Голець Ользі Володимирівні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою площею 

– 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Голець Ользі 

Володимирівні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

 

 



6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Кальченко Надії Іванівни, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянці Кальченко Надії Іванівні, зареєстрованій 

за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Кальченко Надії 

Іванівні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

 

 

 



6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Назаренко Ірини Вікторівни, селищна рада ВИРІШИЛА:   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для ведення особистого селянського господарства, після державної 

реєстрації новостворених земельних ділянок в Єдиному реєстрі речових прав, 

виділити земельну ділянку громадянці Назаренко Ірині Вікторівні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), орієнтованою                   

площею – 0,10 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5513. 

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної власності 

новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Кальченко Надії 

Іванівні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) площею 0,10 га, із земель запасу розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

 

 



6. 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про поділ земельної ділянки  

комунальної власності 

 

     Керуючись   статтями 12, 79-1  Земельного кодексу України,  статтями 25, 56 

Закону України «Про землеустрій», статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та рішенням постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, врахувавши заяви громадян, селищна рада ВИРІШИЛА:   

 

1. Провести поділ земельних ділянок сільськогосподарського призначення, 

які перебувають в землях запасу та належать  на праві комунальної власності 

територіальній громаді в особі Чупахівської селищної ради розташованих за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області без змін цільового призначення, згідно 

додатку до рішення (додається). 

2. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельних 

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

3. Розроблені технічні документації із землеустрою щодо поділу земельних 

ділянок подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

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

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

підприємництва та земельних відносин.   

  

 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 



 

                                                                                                                                

Додаток   

                                                                                                     до рішення 32 сесії 7 

скликання  

                                                                                                     від 22.10.2020 « Про 

поділ  

                                                                                                     земельних  ділянок» 

 

№

 

п

/

п 

Кадастровий 

номер  

Земельної 

ділянки 

Загальна 

 площа 

земельн

ої 

ділянки 

Цільове 

призначен

ня 

земельної 

ділянки 

(код 

КВЦПЗ) 

Кількість 

земельни

х 

ділянок, 

що 

утворює-

ться  

Площі земельних 

ділянок, що 

утворюються 

1  

5920355500:01:0

01:5513 

5,6863 Землі 

запасу 

(16.00) 

51 1 – 0,1000 га; 2 – 

0,1000 га; 

3 - 0,1000 га; 4 - 0,1000 

га; 

5 - 0,1000 га; 6 - 0,1000 

га; 

7 - 0,1000 га; 8 - 0,1000 

га; 

9 - 0,1000 га; 10 - 

0,1000 га; 

11 - 0,1000 га; 12 - 

0,1000 га; 

13 - 0,1000 га; 14 - 

0,1000 га; 

15 - 0,1000 га; 16 - 

0,1000 га; 

17 - 0,1000 га; 18 - 

0,1000 га; 

19 - 0,1000 га; 20 - 

0,1000 га; 

21- 0,1000 га; 22 - 

0,1000 га; 

23- 0,1000 га; 24 - 

0,1000 га; 

25- 0,1000 га; 26 - 

0,1000 га; 

27- 0,1000 га; 28 - 

0,1000 га; 

29- 0,1000 га; 30 - 

0,1000 га; 



31- 0,1000 га; 32 - 

0,1000 га; 

33- 0,1000 га; 34 - 

0,1000 га; 

35- 0,1000 га; 36 - 

0,1000 га; 

37- 0,1000 га; 38 - 

0,1000 га; 

39- 0,1000 га; 40 - 

0,1000 га; 

41- 0,1000 га; 42 - 

0,1000 га; 

43- 0,1000 га; 44 - 

0,1000 га; 

45- 0,1000 га; 46 - 

0,1000 га; 

47- 0,1000 га; 48 - 

0,1000 га; 

49- 0,1000 га; 50 - 

0,1000 га; 

51- 0,6863 га. 

 

 

 

 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 



                                                                                                                                                                                      

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

 

Про  затвердження протоколу засідання конкурсної комісії селищної ради  

від 21.10.2020 року по відбору виконавця робіт із експертно-грошової 

оцінки земельних ділянок  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 12, 134  

Земельного кодексу України, заслухавши  Протокол №1 засідання конкурсної 

комісії  Чупахівської селищної ради з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

для проведення незалежної оцінки комунального майна Чупахівської селищної 

об’єднаної територіальної громади від 21.10.2020 щодо відбору виконавця робіт 

із експертно-грошової оцінки земельних ділянок, селищна рада ВИРІШИЛА: 

      1. Затвердити Протокол № 1 засідання конкурсної комісії  Чупахівської 

селищної ради з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки комунального майна Чупахівської селищної об’єднаної 

територіальної громади від 21.10.2020 по визначенню  виконавця робіт із 

експертно-грошової оцінки земельних ділянок, а саме: на земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 0,0200 га, 

кадастровий номер 5920355500:04:001:0071, за адресою:  вул. Хліборобська,20, 

с. Оленинське, Охтирський район, Сумська область,  (під будівлею-власник 

Жерновий Микола Петрович).( Протокол додається)    

         2. Уповноважити селищного голову Олександра Кужеля укласти договір 

на виконання робіт з переможцем  конкурсу. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань будівництва, житлово – комунального транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин.   

  

 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 

                                                                                                                             



                                                                                                                                                                                                   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної  ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920355500:01:002:0083 

 

       Керуючись   пунктом 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України     « 

Про місцеве самоврядування в Україні», статтями  12, 79-1, 122, 126 Земельного 

кодексу України, Закону України « Про землеустрій», розглянувши технічну 

документацію щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, селищна 

рада ВИРІШИЛА:   

  

 1.  Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності ( кадастровий номер 

5920355500:01:002:0083). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки (кадастровий номер 5920355500:01:002:0083), яка перебуває 

в комунальній власності Чупахівської селищної ради із земель запасу (земельні 

ділянки кожної категорії земель , які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам) (код згідно КВЦПЗ 16.00) за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

          3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які 

сформувалися в результаті поділу, з кадастровими номерами: 

5920355500:01:002:0096;  5920355500:01:002:0097;  5920355500:01:002:0098; 

5920355500:01:002:0099 відповідно до Закону України « Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».  

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

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

підприємництва та земельних відносин.   

 

 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 

 



                                                                                                                                                                                                   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  
 

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Заікіній Аліні Валеріївні для ведення 

особистого селянського господарства  

 

             Відповідно до  статей 12, 116, 118, 121, 125  Земельного кодексу 

України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини 

першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

рішення Сумського окружного адміністративного суду від 07.11.2019 року 

(справа № 480/3632/19) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства, орієнтовною площею 2,000 га, розташовану за 

межами с. Новопостроєне на території Чупахівської ОТГ, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл громадянці Заікіній Аліні Валеріївні, зареєстрованій за 

адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 1,4890 га,  кадастровий номер 

5920386300:01:001:6039, 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять друга  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

22.10.2020                                                                                         смт  Чупахівка  
 

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Лапіну Миколі Валерійовичу для 

ведення особистого селянського господарства  

 

             Відповідно до  статей 12, 116, 118, 121, 125  Земельного кодексу 

України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини 

першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

рішення Сумського окружного адміністративного суду від 15.09.2020 року 

(справа № 480/2001/20) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства, орієнтовною площею 2,000 га, розташовану в с. 

Новопостроєне на території Чупахівської ОТГ, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл громадянину Лапіну Миколі Валерійовичу, 

зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтованою 

площею 1,6000 га,   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 

 
 


