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ПРОТОКОЛ 

Восьме скликання 

П’ятнадцята     сесія 

 

08.02.2022                                                                                         смт  Чупахівка 

 Обрано депутатів -22 

Присутні на сесії – 17  депутатів ( список присутніх депутатів додається) 

Селищний голова Олександр Кужель відсутній. 

Розпочинає сесію секретар селищної ради Микола Маслюк, який ознайомив 

присутніх з порядком денним п’ятнадцятої    сесії. 

 

1.Про внесення змін до Регламенту  Чупахівської селищної ради 

Охтирського   району  Сумської області  VIII скликання. 

 

2.Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Чупахівської   

селищної ради  від  29.12.2017 «Про утворення  старостатів Чупахівської 

селищної  ради» 

  ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської  селищної ради. 

    

3.Про внесення змін   до структури  та штатної чисельності апарату  

Чупахівської  селищної ради та її виконавчих органів    

 

ДОПОВІДАЄ:Катерина Батюк – головний спеціаліст - юрисконсульт 

Чупахівської  селищної ради. 

 

4.Про затвердження рішень виконавчого комітету, прийнятих в міжсесійний 

період 

 

5.Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії восьмого скликання 

Чупахівської селищної ради від 20.12.2021 року «Про бюджет Чупахівської 

селищної територіальної громади на 2022 рік» 

 

      Доповідає: Любов Діброва   – провідний спеціаліст фінансового відділу 

Чупахівської  селищної ради. 

 6. Про затвердження Положення про Центр дитячої та юнацької творчості  

Чупахівської селищної ради 

7.Про надання дозволу Чупахівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів   

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  на списання 

основних засобів 



 8. Про внесення змін до рішення 13 сесії 8 скликання Чупахівської селищної  

від   20.12.2021 «Про встановлення вартості харчування здобувачів освіти у 

закладах освіти Чупахівської селищної ради на 2022 рік» 

 

 ДОПОВІДАЄ: Олена Бекірова – начальник відділу освіти, культури, 

туризму,   молоді та спорту Чупахівської  селищної ради. 

9.Про Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг»  

Чупахівської селищної ради   

10. Про Регламент відділу Центр надання адміністративних послуг»  

Чупахівської селищної ради   

11.Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через 

відділ   «Центр надання адміністративних послуг»  та віддалені робочі місця 

адміністраторів 

ДОПОВІДАЄ: Лідія Кузьменко – начальник відділу «Центр надання   

адміністративних послуг» Чупахівської  селищної ради. 

 

12.Про виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 

з догляду на непрофесійній основі  в 2022 році  

13. Про надання матеріальної допомоги у вигляді додаткових пільг окремим 

категорія громадян на території Чупахівської селищної ради в 2022 році 

14. Про затвердження  Положення про порядок та умови надання платних   

соціальних послуг комунальною установою «Центр надання соціальних послуг 

Чупахівської селищної ради» тарифів на надання соціальних послуг 

 

 ДОПОВІДАЄ: Олена Григор’єва – в.о. директора комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради» 

 

15.Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів 

Чупахівської  селищної ради на 2022-2024  роки 

 

ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк - начальник відділу житлово – 

комунального   господарства та благоустрою Чупахівської  селищної 

ради. 

 

  16.Про затвердження договору на відшкодування електроенергії 

 

17. Про затвердження передавальних актів про передачу майна КЗ «Будинок   

культури Чупахівської селищної ради» та КЗ «Публічна бібліотека 

Чупахівської селищної ради» 

 



 18. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Чупахівської  

селищної територіальної громади другого типу, які можуть бути передані в 

оренду без  проведення електронних торгів (аукціону) у 2022 році 

 

 19.Про затвердження договору оренди на нежитлове приміщення та на  

відшкодування комунальних послуг 

 

    ДОПОВІДАЄ: Наталія Чуб – головний бухгалтер Чупахівської  

селищної ради. 

20.Про реєстрацію земельних ділянок в комунальну власність Чупахвської 

селищної ради Охтирського району Сумської області  

 

21.Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії сьомого скликання 

Чупахівської селищної ради від 23.09.2020 «Про затвердження Положення  про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» 

 

22.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення 

 

23.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення 

 

24.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення 

 

25.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення 

 

26.Про укладання додаткової угоди щодо внесення змін до договору оренди 

землі 

 

27.Про укладання додаткової угоди щодо внесення змін до договору оренди 

землі 

 

28.Про укладання додаткової угоди щодо внесення змін до договору оренди 

землі 

 

29.Про укладання додаткової угоди щодо внесення змін до договору оренди 

землі 

 

30.Про укладання договору оренди земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення (проектні польові дороги між паями) з ПП « Довжик» 

 

31.Про укладання договору оренди земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення (проектні польові дороги між паями) з ПП « Довжик» 

 



32.Про передачу земельної ділянки в оренду ПСП АФ «Піонер» для іншого 

сільськогосподарського призначення кадастровий номер 

5920355500:02:001:3087 

 

33.Про передачу земельної ділянки в оренду СФГ «Відродження» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва кадастровий номер 

5920355500:01:001:5309 

 

34.Про укладання додаткової угоди щодо внесення змін до договору на 

управління спадщиною 

 

35.Про укладання додаткової угоди щодо внесення змін до договору на 

управління спадщиною 

 

36.Про укладання додаткової угоди щодо внесення змін до договору оренди 

землі 

 

37.Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920355500:01:003:0324 

 

38.Про поділ земельних ділянок комунальної власності 

 

39.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо проведення 

інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського призначення, шляхом 

створення громадських пасовищ 

 

40.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо проведення 

інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського призначення, шляхом 

створення громадських пасовищ 

 

41.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо об’єднання земельних ділянок в натурі ( на місцевості) на території 

Чупахівської селищної ради 

 

42.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду ПСП АФ «Піонер» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду ПСП АФ «Піонер» для ведення іншого сільськогосподарського 

призначення 

 

44.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду ПСП АФ «Піонер» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва 



 

45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Рибаковій Ірині Олександрівні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

46.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Шульженко Альоні Ігорівні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

47.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Шпак Анні Миколаївні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

48.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Римарю Ігорю Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства 

 

49.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Поддячому Олександру Миколайовичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

50.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Волнушкіній Наталії Юріївні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

51.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Максименко Юлії Миколаївні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

52.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Загнойко Тетяні Василівні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

53.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Кіяшко Катерині Іванівні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

54.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Костюк Тетяні Іванівні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

55.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Берест Раїсі Миколаївні для ведення особистого 

селянського господарства 

 



56.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Остапенко Наталії Вікторівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

57.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Шевченко Валентині Олександрівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

58.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Єременко Олені Іванівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

59.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину – учаснику АТО Морозу Руслану 

Валерійовичу для ведення особистого селянського господарства 

 

60.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Бондарю Євгенію Сергійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

61.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Бондарю Сергію Миколайовичу  для 

ведення особистого селянського господарства 

 

62.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Маслюку Юрію Миколайовичу  для 

ведення особистого селянського господарства 

 

63.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Гуцову Олександру Вікторовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

64.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Гуцову Володимиру Анатолійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

65.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Шаховій Світлані Андріївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

66.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Жарікову Михайлові Миколайовичу  для 

ведення особистого селянського господарства 

 

67.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Мартишку Олександру Сергійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 



 

68.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Заікіну Олександру Яковичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

69.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Невдачину Івану Михайловичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

70.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Мороз Яні Олександрівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

71.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Заікіну Ігорю Сергійовичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

72.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Фоменко Світлані Олександрівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

73.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Заікіну Сергію Івановичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

74.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Шевченко Валентині Олександрівні у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

 

75.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Яценко Світлані Миколаївні у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  

 

76.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Кузьменко Лідії Григорівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

77. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Шевченку Сергію Петровичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

78.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Голубченку Павлу Олександровичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 



79.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Бересту Івану Павловичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

80.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Харченко Надії Михайлівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

81.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Антонюк Людмилі Іванівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

 82.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у  власність громадянці Семигук Євгенії Іванівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

83.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Вельбой Вікторії Костянтинівні для ведення 

особистого селянського господарства 

84.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Ланчак Анні Сергіївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

85.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Скрипнік Ользі Іванівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

86.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Демиденку Валерію Анатолійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

87.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Шкоденко Людмилі Вікторівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

88.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Теребію Сергію Миколайовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

89. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Іванову Сергію Олександровичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

90.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Заікіну Віктору Івановичу для ведення 

особистого селянського господарства 



 

91. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Заікіну Михайлу Івановичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

92. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Барздову Сергію Володимировичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

93.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Барздовій Тетяні Яківні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

94.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність громадянину Шимку Володимиру Григоровичу для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( 

присадибна ділянка) 

 

95.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

у власність громадянину Шимку Володимиру Григоровичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

96.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Семергей Ларисі Миколаївні у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  

 

97.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Леві Світлані Миколаївні у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  

 

98.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Сєдих Григорію Васильовичу для ведення особистого підсобного 

господарства 

 

99.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Сєдих Григорію Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

 

 



100.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Романенку Віктору Григоровичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

 

101.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Романенку Віктору Григоровичу для ведення особистого селянського 

господарства 

 

102.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Заікіну Івану Івановичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

103.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Воробйовій Тетяні Олександрівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

104.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Каманіній Інні Борисівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

105.Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки під водосховищем, 

розташованим в смт Чупахівка 

 

106.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

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

іншого сільськогосподарського призначення розташованої за адресою: смт 

Чупахівка, вул. Слобожанська, б.45 

 

107.Про надання дозволу громадянину Гнатюку Олександру Михайловичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства 

 

108.Про надання дозволу громадянці Гнатюк Тетяні Олександрівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

109.Про надання дозволу громадянину Лапіну Віталію Васильовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

110.Про надання дозволу громадянці Гоменюк Тетяні Вікторівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 



111.Про надання дозволу громадянці Лук’яновій Тетяні Іванівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

112.Про надання дозволу громадянці Поляковій Юлії Олександрівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства 

 

113.Про надання дозволу громадянину Гоменюку Віталію Володимировичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства 

 

114.Про надання дозволу громадянці Єрмолі Людмилі Іванівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

115.Про надання дозволу громадянці Романенко Наталії Вікторівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

116.Про надання дозволу громадянці Диченко Олені Василівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

117.Про надання дозволу громадянину Дроботу  Олександру 

Володимировичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  

 

118.Про надання дозволу громадянину Горобцю Сергію Миколайовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

119.Про надання дозволу громадянину Міняйлу Віктору Сергійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

120.Про надання дозволу громадянці Міняйло Станіславі Іванівні  на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

121. Про надання дозволу громадянину Почепцову Андрію Анатолійовичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 



122. Про надання дозволу громадянину Похваленному Дмитру 

Михайловичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

 

123.Про надання дозволу громадянину Харченку Андрію Володимировичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

124.Про надання дозволу громадянці Байдаленко Наталії Іванівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

125.Про надання дозволу громадянці  Міславській Ніні Костянтинівні  на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

126.Про надання дозволу громадянці  Швецовій Нінель Володимирівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

127.Про надання дозволу громадянці Мартишко Валентині Дмитрівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

128.Про надання дозволу громадянці  Похваленній Олені Дмитрівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

129.Про надання дозволу громадянці  Бутко Наталії Володимирівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

130.Про надання дозволу громадянину Бублику Владиславу Сергійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

131.Про надання дозволу громадянину Соболю Миколі Миколайовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

132.Про надання дозволу громадянину Протопопову Сергію Андрійовичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 



133.Про надання дозволу громадянці Жорновій Маргариті Юріївні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

134.Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії двадцять першого 

скликання Олешнянської сільської ради від 04.11.1993 року « Про передачу 

земельних ділянок у приватну власність»  

 

135.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на земельну ділянку (пай) громадянці Купрейчик Ірині 

Валеріївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(01.01) на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області 

 

136.Про надання дозволу громадянці Лук’яненко Джанні Яківні  на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

137.Про надання дозволу громадянці Боровенській Нінель Володимирівні  

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

138.Про надання дозволу громадянці Ванфуліній Інні Михайлівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

139.Про надання дозволу громадянину Котову Івану Олексійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

140.Про надання дозволу громадянину Приймаку Олексію Антоновичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства 

 

141.Про надання дозволу громадянину Ванфуліну Юрію Георгійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

142.Про розгляд заяви громадянина  Шевченка Олександра Олександровича 

про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області 

 

143.Про розгляд заяви громадянки Голець Ольги  Володимирівни    про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5503 у власність 

для ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області 

 

144.Про розгляд заяви громадянки Єрьоменко  Юлії Петрівни  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер5920382000:01:004:5036 у власність для ведення 

особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області 

 

145.Про розгляд заяви громадянина Нестеренка Руслана Вікторовича  про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність 

для ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області 

 

146.Про розгляд заяви громадянки Федоркіної  Катерини Віталіївни   про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5503 у власність 

для ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області 

 

147.Про розгляд заяви громадянки Цілуйко Віти Романівни  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер5920382000:01:003:5084 у власність для ведення 

особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області 

 

148.Про розгляд заяви громадянки  Совало Інни Миколаївни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

 

149.Про розгляд заяви громадянина  Демиденка Івана Миколайовича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області 

 

150.Про розгляд заяви громадянина  Гуйви Ігоря Івановича про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

 

151.Про розгляд заяви громадянина  Розінько Миколи Івановича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 



господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області 

 

      152.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за  рахунок земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для подальшого продажу прав оренди на земельних 

торгах ( аукціоні) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва ( код цільового призначення згідно класифікації видів 

цільового призначення земель – 01.01), розташованої за межами населеного 

пункту на території Чупахівської селищної ради  

 

 153. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на земельну ділянку (пай) громадянці Байрамовій Людмилі 

Григорівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(01.01) на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області 

154. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на земельну ділянку (пай) громадянину Шпаку Анатолію 

Івановичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(01.01) на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області 

 Доповідає: Оксана Альохіна - начальник відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та 

екології . 

 

155.Про внесення  змін до рішення Чупахівської   селищної ради від  

28.09.2021   «Про перейменування відділу освіти, молоді та  спорту 

Чупахівської селищної ради» 

 

ДОПОВІДАЄ: Микола МАСЛЮК – секретар селищної ради. 

 

      Різне: 

      156.Про звернення  депутатів  Чупахівської селищної ради до народного 

депутата  України Миколи Задорожнього.  

      157. Про звернення  депутатів  Чупахівської селищної ради до 

Президента України Володимира Зеленського. 

 ДОПОВІДАЄ: Микола МАСЛЮК – секретар селищної ради. 

 

        Начальник відділу економічного  розвитку,інвестицій, регуляторної 

діяльності, земельних відносин та екології Оксана Альохіна запропонувала 

питання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Заікіну Олександру Яковичу для ведення 



особистого селянського господарства виключити з порядку денного у 

зв’язку з виявленими під час засідання профільної  постійної комісії 

розбіжностями в технічній документації та проекті рішення. Депутати 

підтримали дану пропозицію і одноголосно прийняли порядок денний 

п’ятнадцятої  сесії селищної ради восьмого скликання (за винятком даного 

питання). 

 

1.СЛУХАЛИ: секретаря Чупахівської селищної ради Миколу Маслюка про 

внесення змін до Регламенту  Чупахівської селищної ради Охтирського   

району  Сумської області  VIII скликання. 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

2. СЛУХАЛИ: секретаря Чупахівської селищної ради Миколу Маслюка про 

визнання таким, що втратило чинність, рішення Чупахівської   селищної 

ради  від  29.12.2017 «Про утворення  старостатів Чупахівської селищної  

ради»  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

3.СЛУХАЛИ:Катерину Батюк – головного спеціаліста – юрисконсульта 

Чупахівської селищної ради  про внесення змін   до структури  та штатної 

чисельності апарату  Чупахівської  селищної ради та її виконавчих органів   

 УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

4. СЛУХАЛИ:Любов Діброву   – провідного спеціаліста фінансового відділу 

Чупахівської селищної ради про затвердження рішень виконавчого комітету, 

прийнятих в міжсесійний період 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

5. СЛУХАЛИ: Любов Діброву   – провідного спеціаліста фінансового відділу 

Чупахівської селищної ради про внесення змін до рішення тринадцятої сесії 

восьмого скликання Чупахівської селищної ради від 20.12.2021 року «Про 

бюджет Чупахівської селищної територіальної громади на 2022 рік» 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 
6. СЛУХАЛИ : Олену Бекірову – начальника відділу освіти, культури, 

туризму,   молоді та спорту Чупахівської селищної ради про затвердження 

Положення про Центр дитячої та юнацької творчості  Чупахівської селищної 

ради  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 



7. СЛУХАЛИ:Олену Бекірову – начальника відділу освіти, культури, 

туризму,   молоді та спорту Чупахівської селищної ради про надання дозволу 

Чупахівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів   Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області  на списання основних засобів  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

 8. СЛУХАЛИ:Олену Бекірову – начальника відділу освіти, культури, 

туризму,   молоді та спорту Чупахівської селищної ради про внесення змін 

до рішення 13 сесії 8 скликання Чупахівської селищної  від   20.12.2021 «Про 

встановлення вартості харчування здобувачів освіти у закладах освіти 

Чупахівської селищної ради на 2022 рік» 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

9.СЛУХАЛИ: Лідію Кузьменко – начальника відділу «Центр надання   

адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради про Положення про 

відділ «Центр надання адміністративних послуг»  Чупахівської селищної 

ради  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

10. СЛУХАЛИ: Лідію Кузьменко – начальника відділу «Центр надання   

адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради про Регламент відділу 

Центр надання адміністративних послуг»  Чупахівської селищної ради                                                                                           

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                             

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

11. СЛУХАЛИ: Лідію Кузьменко – начальника відділу «Центр надання   

адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради про затвердження 

переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ   «Центр 

надання адміністративних послуг»  та віддалені робочі місця адміністраторів 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

12. СЛУХАЛИ:Олену Григор’єву – в.о. директора комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради» про виплату 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі  в 2022 році  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

 

 

 

 



13. СЛУХАЛИ:Олену Григор’єву – в.о. директора комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради» про 

надання матеріальної допомоги у вигляді додаткових пільг окремим 

категорія громадян на території Чупахівської селищної ради в 2022 році 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

14. СЛУХАЛИ: Олену Григор’єву – в.о. директора комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради» про 

затвердження  Положення про порядок та умови надання платних   соціальних 

послуг комунальною установою «Центр надання соціальних послуг 

Чупахівської селищної ради» тарифів на надання соціальних послуг 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

15.СЛУХАЛИ: Світлану Хижняк - начальника відділу житлово -комунального   

господарства та благоустрою про затвердження Програми благоустрою населених 

пунктів Чупахівської  селищної ради на 2022-2024  роки 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

 16.СЛУХАЛИ: Наталію Чуб – головного бухгалтера Чупахівської селищної 

ради про затвердження договору на відшкодування електроенергії 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

17. СЛУХАЛИ: Наталію Чуб – головного бухгалтера Чупахівської селищної 

ради про затвердження передавальних актів про передачу майна КЗ 

«Будинок   культури Чупахівської селищної ради» та КЗ «Публічна 

бібліотека Чупахівської селищної ради» 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

 18. СЛУХАЛИ: Наталію Чуб – головного бухгалтера Чупахівської селищної 

ради про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 

Чупахівської  селищної територіальної громади другого типу, які можуть 

бути передані в оренду без  проведення електронних торгів (аукціону) у 2022 

році 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

 19. СЛУХАЛИ: Наталію Чуб – головного бухгалтера Чупахівської селищної 

ради про затвердження договору оренди на нежитлове приміщення та на  

відшкодування комунальних послуг 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 



 

20.СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про реєстрацію земельних ділянок в комунальну 

власність Чупахвської селищної ради Охтирського району Сумської області  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосн 

 

21. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про внесення змін до рішення тридцять першої 

сесії сьомого скликання Чупахівської селищної ради від 23.09.2020 

«Про затвердження Положення  про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності» 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

22. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

Депутат селищної ради Діна Сугак публічно повідомила  про конфлікт 

інтересів під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,  прийнятті 

рішення і голосуванні 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                

 ГОЛОСУВАЛИ: 

ЗА- 16 

ПРОТИ – 0 

УТРИМАЛИСЯ – 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1 

 

23. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

24. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

 



25. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

26. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про укладання додаткової угоди щодо внесення 

змін до договору оренди землі 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

27. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про укладання додаткової угоди щодо внесення 

змін до договору оренди землі 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

28. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про укладання додаткової угоди щодо внесення 

змін до договору оренди землі 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

29. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про укладання додаткової угоди щодо внесення 

змін до договору оренди землі 

Депутат селищної ради Іван Єременко публічно повідомив  про конфлікт 

інтересів під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,  прийнятті 

рішення і голосуванні 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                

 ГОЛОСУВАЛИ: 

ЗА- 16 

ПРОТИ – 0 

УТРИМАЛИСЯ – 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1 

 

30. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про укладання договору оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення (проектні польові дороги між паями) з ПП 

« Довжик» 



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

 

31. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про укладання договору оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення (проектні польові дороги між паями) з ПП 

« Довжик» 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

32. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про передачу земельної ділянки в оренду ПСП АФ 

«Піонер» для іншого сільськогосподарського призначення кадастровий номер 

5920355500:02:001:3087 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

33. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про передачу земельної ділянки в оренду СФГ 

«Відродження» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

кадастровий номер 5920355500:01:001:5309 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

34. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про укладання додаткової угоди щодо внесення 

змін до договору на управління спадщиною 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

35. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про укладання додаткової угоди щодо внесення 

змін до договору на управління спадщиною 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

 

 

 

 

 



36. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про укладання додаткової угоди щодо внесення 

змін до договору оренди землі 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

37. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження технічної документації  із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 

кадастровий номер 5920355500:01:003:0324 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

38. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про поділ земельних ділянок комунальної 

власності 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

39. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, шляхом створення громадських пасовищ 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

40. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, шляхом створення громадських пасовищ 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

41. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок в натурі ( на 

місцевості) на території Чупахівської селищної ради 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 



42. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

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

товарного сільськогосподарського виробництва 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

43. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду ПСП АФ «Піонер» для ведення іншого 

сільськогосподарського призначення 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

44. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

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

товарного сільськогосподарського виробництва 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

45. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Рибаковій Ірині 

Олександрівні для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

46. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Шульженко Альоні 

Ігорівні для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

47. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Шпак Анні Миколаївні 

для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       



 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

48. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Римарю Ігорю 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

49. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Поддячому Олександру 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

50. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Волнушкіній Наталії 

Юріївні для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

51. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Максименко Юлії 

Миколаївні для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

52. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Загнойко Тетяні Василівні 

для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

53. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Кіяшко Катерині Іванівні 

для ведення особистого селянського господарства 



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

54. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Костюк Тетяні Іванівні 

для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

55. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Берест Раїсі Миколаївні 

для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

56. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Остапенко Наталії 

Вікторівні для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

57. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Шевченко Валентині 

Олександрівні для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

58. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Єременко Олені Іванівні 

для ведення особистого селянського господарства 

Депутат селищної ради Іван Єременко публічно повідомив  про конфлікт 

інтересів під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,  прийнятті 

рішення і голосуванні 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                

 ГОЛОСУВАЛИ: 

ЗА- 16 

ПРОТИ – 0 



УТРИМАЛИСЯ – 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1 

 

59. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину – учаснику АТО Морозу 

Руслану Валерійовичу для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

60. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Бондарю Євгенію 

Сергійовичу для ведення особистого селянського господарства 

Депутат селищної ради Ірина Ковальова публічно повідомила  про конфлікт 

інтересів під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,  прийнятті 

рішення і голосуванні 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                

 ГОЛОСУВАЛИ: 

ЗА- 16 

ПРОТИ – 0 

УТРИМАЛИСЯ – 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1 

 

61. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Бондарю Сергію 

Миколайовичу  для ведення особистого селянського господарства 

Депутат селищної ради Ірина Ковальова публічно повідомила  про конфлікт 

інтересів під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,  прийнятті 

рішення і голосуванні 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                

 ГОЛОСУВАЛИ: 

ЗА- 16 

ПРОТИ – 0 

УТРИМАЛИСЯ – 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1 

 

62. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Маслюку Юрію 

Миколайовичу  для ведення особистого селянського господарства 



Депутат селищної ради Микола Маслюк публічно повідомив  про конфлікт 

інтересів під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,  прийнятті 

рішення і голосуванні 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                

 ГОЛОСУВАЛИ: 

ЗА- 16 

ПРОТИ – 0 

УТРИМАЛИСЯ – 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1 

 

63. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Гуцову Олександру 

Вікторовичу для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

64. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Гуцову Володимиру 

Анатолійовичу для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

65. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Шаховій Світлані 

Андріївні для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

66. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Жарікову Михайлові 

Миколайовичу  для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

67. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Мартишку Олександру 

Сергійовичу для ведення особистого селянського господарства 



 УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

 

68. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Невдачину Івану 

Михайловичу для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

69. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Мороз Яні Олександрівні 

для ведення особистого селянського господарства 

 

70. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Заікіну Ігорю 

Сергійовичу для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

71. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Фоменко Світлані 

Олександрівні для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

72. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Заікіну Сергію 

Івановичу для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

73. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 



(на місцевості) Шевченко Валентині Олександрівні у власність для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

74. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) Яценко Світлані Миколаївні у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

75. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Кузьменко Лідії 

Григорівні для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

76. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Шевченку Сергію 

Петровичу для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

77. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Голубченку Павлу 

Олександровичу для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

78. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Бересту Івану 

Павловичу для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 



79. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Харченко Надії 

Михайлівні для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

80. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Антонюк Людмилі 

Іванівні для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

81. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у  власність громадянці Семигук Євгенії Іванівні 

для ведення особистого селянського господарства 

 УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

82. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Вельбой Вікторії 

Костянтинівні для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

83. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Ланчак Анні Сергіївні для 

ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

84. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Скрипнік Ользі Іванівні 

для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 



 

 

85. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Демиденку Валерію 

Анатолійовичу для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

86. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Шкоденко Людмилі 

Вікторівні для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

87. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Теребію Сергію 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

88. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Іванову Сергію 

Олександровичу для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

89. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Заікіну Віктору 

Івановичу для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

90. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки у власність громадянину Заікіну Михайлу 

Івановичу для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

91. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Барздову Сергію 

Володимировичу для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

92. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Барздовій Тетяні Яківні 

для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

93. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) у власність громадянину Шимку Володимиру Григоровичу для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка) 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

94. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) у власність громадянину Шимку Володимиру Григоровичу для 

ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

95. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) Семергей Ларисі Миколаївні у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

96. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) Леві Світлані Миколаївні у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

97. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) Сєдих Григорію Васильовичу для ведення особистого 

підсобного господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

98. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) Сєдих Григорію Васильовичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

99. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) Романенку Віктору Григоровичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

100. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) Романенку Віктору Григоровичу для ведення особистого 

селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 



 

 

101. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Заікіну Івану Івановичу 

для ведення особистого селянського господарства 

Депутат селищної ради Микола Заікін публічно повідомив  про конфлікт 

інтересів під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,  прийнятті 

рішення і голосуванні 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                

 ГОЛОСУВАЛИ: 

ЗА- 16 

ПРОТИ – 0 

УТРИМАЛИСЯ – 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1 

 

102. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Воробйовій Тетяні 

Олександрівні для ведення особистого селянського господарства 

Депутат селищної ради Людмила Воробйова публічно повідомила  про 

конфлікт інтересів під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,  

прийнятті рішення і голосуванні 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                

 ГОЛОСУВАЛИ: 

ЗА- 16 

ПРОТИ – 0 

УТРИМАЛИСЯ – 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1 

 

103. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Каманіній Інні Борисівні 

для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

104. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки під 

водосховищем, розташованим в смт Чупахівка 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 



 

105. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ПСП АФ «Піонер» 

для ведення іншого сільськогосподарського призначення розташованої за 

адресою: смт Чупахівка, вул. Слобожанська, б.45 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

106. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянину Гнатюку 

Олександру Михайловичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

107. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянці Гнатюк Тетяні 

Олександрівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

108. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянину Лапіну Віталію 

Васильовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

109. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянці Гоменюк Тетяні 

Вікторівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

110. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянці Лук’яновій Тетяні 



Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

111. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянці Поляковій Юлії 

Олександрівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

112. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянину Гоменюку 

Віталію Володимировичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

113. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянці Єрмолі Людмилі 

Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

114. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянці Романенко 

Наталії Вікторівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

115. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянці Диченко Олені 

Василівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 



116. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянину Дроботу  

Олександру Володимировичу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

117. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянину Горобцю Сергію 

Миколайовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

118. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянину Міняйлу 

Віктору Сергійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

119. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянці Міняйло 

Станіславі Іванівні  на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

120. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянину Почепцову 

Андрію Анатолійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

121. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 



Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянину Похваленному 

Дмитру Михайловичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

122. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянину Харченку 

Андрію Володимировичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

123. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянці Байдаленко 

Наталії Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

124. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянці  Міславській Ніні 

Костянтинівні  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

Депутат селищної ради Діна Сугак публічно повідомила  про конфлікт 

інтересів під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,  прийнятті 

рішення і голосуванні 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                

 ГОЛОСУВАЛИ: 

ЗА- 16 

ПРОТИ – 0 

УТРИМАЛИСЯ – 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1 

 

125. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянці  Швецовій Нінель 

Володимирівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 



126. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянці Мартишко 

Валентині Дмитрівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

127. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянці  Похваленній 

Олені Дмитрівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

128. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянці  Бутко Наталії 

Володимирівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

129. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянину Бублику 

Владиславу Сергійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

130. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянину Соболю Миколі 

Миколайовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

131. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянину Протопопову 

Сергію Андрійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

132. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянці Жорновій 

Маргариті Юріївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

133. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії 

двадцять першого скликання Олешнянської сільської ради від 04.11.1993 року « 

Про передачу земельних ділянок у приватну власність»  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

 

134. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на земельну ділянку (пай) громадянці Купрейчик Ірині 

Валеріївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) 

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

135. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянці Лук’яненко 

Джанні Яківні  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

136. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянці Боровенській 

Нінель Володимирівні  на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

137. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянці Ванфуліній Інні 

Михайлівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

138. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянину Котову Івану 

Олексійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

139. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянину Приймаку 

Олексію Антоновичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

140. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянину Ванфуліну 

Юрію Георгійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

141. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про розгляд заяви громадянина  Шевченка 

Олександра Олександровича про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства  на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 



142. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про розгляд заяви громадянки Голець Ольги  

Володимирівни    про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5503 у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

143. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про розгляд заяви громадянки Єрьоменко  Юлії 

Петрівни  про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки кадастровий номер5920382000:01:004:5036 у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

144. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про розгляд заяви громадянина Нестеренка 

Руслана Вікторовича  про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 

у власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

145. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про розгляд заяви громадянки Федоркіної  

Катерини Віталіївни   про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5503 

у власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

146. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про розгляд заяви громадянки Цілуйко Віти 

Романівни  про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки кадастровий номер5920382000:01:003:5084 у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

147. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про розгляд заяви громадянки  Совало Інни 

Миколаївни про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

148. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про розгляд заяви громадянина  Демиденка Івана 

Миколайовича про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

149. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про розгляд заяви громадянина  Гуйви Ігоря 

Івановича про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

150. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про розгляд заяви громадянина  Розінько Миколи 

Івановича про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області 

 

 151 СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за  рахунок земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для подальшого продажу прав оренди на 

земельних торгах ( аукціоні) для ведення товарного сільськогосподарського 



виробництва ( код цільового призначення згідно класифікації видів цільового 

призначення земель – 01.01), розташованої за межами населеного пункту на 

території Чупахівської селищної ради  

 УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

 152. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на земельну ділянку (пай) громадянці Байрамовій 

Людмилі Григорівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (01.01) на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області                                                                                                                                    

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

153. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на земельну ділянку (пай) громадянину Шпаку 

Анатолію Івановичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (01.01) на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області 

 УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

154.СЛУХАЛИ: Миколу Маслюка – секретаря Чупахівської селищної ради про 

внесення  змін до рішення Чупахівської   селищної ради від  28.09.2021   «Про 

перейменування відділу освіти, молоді та  спорту Чупахівської селищної ради» 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

Різне: 

155.СЛУХАЛИ: Миколу Маслюка – секретаря Чупахівської селищної ради 

       про звернення  депутатів  Чупахівської селищної ради до народного 

депутата  України Миколи Задорожнього                                                               

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                     

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

156.СЛУХАЛИ: Миколу Маслюка – секретаря Чупахівської селищної ради 

       про звернення  депутатів  Чупахівської селищної ради до Президента  

України Володимира Зеленського. 

      УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                     

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

 Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Депутат селищної ради Діна Сугак публічно повідомила  про конфлікт інтересів під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,  прийнятті рішення і голосуванні
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