
 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

          Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про  затвердження   програми   

«Правопорядок  на 2021 – 2025 роки»   

 

          З метою  вжиття  заходів, спрямованих   на   посилання  захисту  

держави,  державного суверенітету, територіальної  цілісності і 

недоторканості, забезпечення   безпеки людей  від злочинних посягань, у 

тому числі від проявів тероризму  та інших загроз, забезпечення  захисту  

конституційних прав  та свобод людини,  реалізації державної політики 

керуючись статтями 26, 59  Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

1.  Затвердити Програму  «Правопорядок  на 2021-2025 роки» , що додається. 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної 

ради з питань прав людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності, 

охорони навколишнього середовища. 

 

 

 

Селищний голова                                          Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Одинандцята сесія 

РІШЕННЯ 

 

28.09.2021                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про внесення змін до рішення  

п’ятої сесії восьмого скликання  

Чупахівської селищної ради  

від 28.12.2020 року «Про бюджет  

Чупахівської селищної територіальної  

громади на 2021 рік» 

 

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

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

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

освіти молоді та спорту Чупахівської селищної ради, КЗ Чупахівський заклад 

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

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної 

ради, Відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради, 

Олешнянського НВК: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної 

освіти імені Героя Радянського союзу Степана Долгого, Чупахівської 

селищної ради, Фінансового відділу Чупахівської селищної ради, заяви 

Кужеля Е.Ю. про надання матеріальної допомоги на лікування від 13.09.2021 

року, селищна рада ВИРІШИЛА:  

 

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

селищної ради від 28.12.2020 року «Про бюджет Чупахівської селищної 

територіальної громади на 2021 рік» наступні зміни:  

1.1 Перерозподілити раніше заплановані видатки: 

З КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» кошти в сумі 80 000,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 20 000,00 грн., з КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 

104 000, 00 грн. та направити на видатки КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 104 000,00 грн., КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 100 000,00 грн.  

З КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» кошти в сумі 107 000,00 грн., з КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев`язувальні матеріали» - 15 000,00 грн., з КЕКВ 2240 «Оплата послуг 



(крім комунальних) – 2 210,00 грн., з КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 

43 000, 00 грн. та направити на видатки загального фонду по КПКВКМБ 

0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 15 000,00 грн. КЕКВ 2275 

«Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 150 000,00 грн., 

видатки спеціального фонду КПКВКМБ 0611181 «Співфінансування заходів, 

що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» - 2 210,00 грн. 

З КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» кошти в 

сумі 20 000,00 грн. та направити на видатки КПКВКМБ 0813160 «Надання 

соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» кошти в сумі 20 000,00 

грн. 

З КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 

2610 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»  

кошти в сумі 26 093,00 грн. направити на КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і 

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

територіальних громадах» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 26 093,00 грн.  

З КПКВКМБ 0116040 «Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» кошти в сумі 9 000,00 грн., 

з КПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет» - 21 500,00 грн., з КПКВКМБ 0115061 

«Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення 

«Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед 

населення регіону» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 11 890 грн. та направити на видатки: 

по КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» кошти в 

сумі 10 000,00 грн.,  

по КПКВКМБ 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників» КЕКВ «Заробітна плата» кошти в сумі 

26 550 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці». кошти в сумі 5 

840,00 грн. 

З КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» кошти в сумі 75 000,00 грн. з них 

направити на видатки загального фонду по КПКВКМБ 0813160 «Надання 

соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 40 000,00 грн. та 

видатки спеціального фонду КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із 



землеустрою» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку 

по реалізації державних (регіональних) програм» 35 000,00 грн.  

З КПКВКМБ 0116014 «Забезпечення збору та вивезення сміття і 

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

32 274,00 грн. з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

17 026,00 грн., з КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» кошти в сумі      

81 200 грн. та направити на видатки:  

по КПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» кошти в сумі 25 000,00 грн.  

по КПКВКМБ 0611171 «Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

програми «Спроможна школа для кращих результатів» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» кошти в сумі 60 600,00 грн.  

по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 36 500,00 грн. та 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 8 000,00 грн., КЕКВ 

2800 «Інші поточні видатки» в сумі 400,00 грн. 

Відділу житлово-комунального господарства та благоустрою 

Чупахівської селищної ради внести відповідні зміни до програм 

«Поводження з твердими побутовими відходами в населених пунктах 

Чупахівської селищної ради на 2020-2025 роки» та «Питна вода у 

Чупахівській селищній територіальній громаді». 

Виконавчому комітету Чупахівської селищної ради внести зміни до 

програми «Розвиток фізичної культури і спорту на території Чупахівської 

селищної ради на 2021-2023 роки». 

Відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради 

внести відповідні зміни до: «Програма виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 2021 рік» 

та «Програма соціального захисту населення Чупахівської селищної 

територіальної громади на 2021 рік». 

Відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради внести 

відповідні зміни до програми Освіта Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області в 2019-2022 роках.  

Відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради відкрити 

мережу по КПКВКМБ 0611171 «Співфінансування заходів, що реалізуються 

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів»  

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської 

селищної ради внести відповідні зміни до програми фінансової підтримки 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної 

ради на 2021 рік. 



КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської 

селищної ради внести відповідні зміни до Програми «Забезпечення 

препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет жителів Чупахівської 

селищної територіальної громади на 2021 рік». 

2. Фінансовому відділу Чупахівської селищної ради внести зміни до 

додатку 7 «Розподіл витрат бюджету Чупахівської селищної територіальної 

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

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

Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік» та викласти його 

у новій редакції. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Одинадцята сесія 

РІШЕННЯ 

28.09.2021                                                                                           смт Чупахівка 

Про прийняття субвенції з державного бюджету  

місцевим бюджетам на реалізацію програми 

«Спроможна школа для кращих результатів»  

у 2021 році 

Відповідно до статті 22, статті 89, статті 97, статті 108 Бюджетного 

кодексу України, пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету міністрів України 

№1047-р від 01 вересня 2021 року «Про розподіл обсягу субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 

“Спроможна школа для кращих результатів” у 2021 році», селищна рада 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Прийняти до загального фонду бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади субвенцію з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих 

результатів» в сумі 545 400,00 грн. за кодом доходів 41032700 «Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 

«Спроможна школа для кращих результатів». 

2. Направити на видатки по КПКВКМБ 0611172 «Виконання заходів в 

рамках реалізації програми"Спроможна школа для кращих результатів" за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 

545 400,00 грн.  

3. Відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради внести 

відповідні зміни до програми «Освіта Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області в 2019-2022 роках та відкрити мережу 

по КПКВКМБ 0611172 «Виконання заходів в рамках реалізації програми 

"Спроможна школа для кращих результатів». 

4. Фінансовому відділу Чупахівської селищної ради внести зміни до 

додатку 7 «Розподіл витрат бюджету Чупахівської селищної територіальної 

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

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

Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік» та викласти його 

у новій редакції.  

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

інвестицій. 

Селищний голова                               Олександр КУЖЕЛЬ 



 

 

  

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Одинадцята сесія 

РІШЕННЯ 

28.09.2021                                                                                           смт Чупахівка 

Про внесення змін до рішень дев’ятої 

 сесії восьмого скликання Чупахівської селищної  

ради від 13.07.2021 року: «Про встановлення 

 ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно,  

відмінне від земельної ділянки на 

 території Чупахівської селищної ради, «Про встановлення 

ставок та пільг із сплати земельного  

податку на території Чупахівської селищної ради», 

 «Про встановлення єдиного податку 

 для фізичних осіб-підприємців при спрощеній 

системі оподаткування  

на території Чупахівської селищної ради» 

 

Керуючись наказом Міністерства фінансів України від 10.12.2020 року 

№756 «Про внесення змін до довідника місцевих бюджетів», пунктом 24 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

України», селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в додаток 1 рішення дев’ятої сесії восьмого скликання 

Чупахівської селищної ради від 13.07.2021 «Про встановлення ставок та пільг 

із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 

території Чупахівської селищної ради, та викласти його в новій редакції 

(додається). В іншій частині рішення залишити без змін.  

2. Внести зміни в додаток 1 рішення дев’ятої сесії восьмого скликання 

Чупахівської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку на території Чупахівської селищної ради» від 13.07.2021 

та викласти його в новій редакції (додається). В іншій частині рішення 

залишити без змін.  

3. Внести зміни в додаток 2 рішення дев’ятої сесії восьмого скликання 

Чупахівської селищної ради «Про встановлення єдиного податку для 

фізичних осіб-підприємців при спрощеній системі оподаткування на 

території Чупахівської селищної ради» від 13.07.2021 та викласти його в 

новій редакції (додається). В іншій частині рішення залишити без змін.  

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

планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та 

інвестицій. 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 



 

Додаток 1 

до рішення 11 сесії 8скликання 

від 28.09.2021 року 

 

Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  

введені в дію з 1 січня 2022 року 

Адміністративно-територіальна одиниця,на яку поширюється дія 

рішення органу місцевого самоврядування: 

 

Класифікація будівель та споруд2 

 

Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати) 

 

Код2 Найменування2 Для юридичних осіб 
Для фізичних осіб  

(в т. ч. ФО-П) 

  1 зона4 
2 

зона4 

3 

зона4 
1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона
4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Код 

області 

Код 

району 

Код КОАТУУ Назва 

59 59203 5920355502 

5920355501 

5920355504 

5920355512 

5920355510 

5920355511 

с. Грінченкове 

с. Всадки 

с. Грунька 

с. Соборне 

с. П’яткино 

с. Розсохувате 

59 59203 5920355500 

5920355503 

5920355505 

5920355507 

смт. Чупахівка 

с. Коновалик 

с. Оленинське 

с. Софіївка 

59 59203 5920355508 

5920355506 

5920355509 

с. Лантратівка 

с. Духовниче 

с. Новопостроєне 

59 59203 5920386301 

5920386302 

5920386303 

5920386304 

5920386305 

5920386306 

5920386307 

с. Олешня 

с. Горяйстівка 

с. Комарівка 

с. Лисе 

с. Нове 

с. Пасіки 

с. Садки 

59 59203 5920382801 

5920382802 

с. Довжик 

с. Буро-Рубанівка 



11 Будівлі житлові х х х х х х 

111 Будинки одноквартирні х х х х х х 

1110 Будинки одноквартирні5 х х х х х х 

1110.1 
Будинки одноквартирні 

масової забудови  
х х х х х х 

1110.2 

Котеджі та будинки 

одноквартирні підвищеної 

комфортності  

х х х х х х 

1110.3 Будинки садибного типу  х х х х х х 

1110.4 Будинки дачні та садові  х х х х х х 

112  Будинки з двома та більше квартирами  

1121  Будинки з двома квартирами 5 

1121.1 
Будинки двоквартирні 

масової забудови  
х х х х х х 

1121.2 

Котеджі та будинки 

двоквартирні підвищеної 

комфортності  

х х х х х х 

1122  Будинки з трьома та більше квартирами 5 

1122.1 
Будинки багатоквартирні 

масової забудови  
х х х х х х 

1122.2 

Будинки багатоквартирні 

підвищеної комфортності, 

індивідуальні  

х х х х х х 

1122.3 
Будинки житлові готельного 

типу  
х х х х х х 

113  Гуртожитки5 

1130.1 
Гуртожитки для робітників 

та службовців  

Не є об'єктом оподаткування 

(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.2 
Гуртожитки для студентів 

вищих навчальних закладів 5 

Не є об'єктом оподаткування 

(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.3 
Гуртожитки для учнів 

навчальних закладів 5 

Не є об'єктом оподаткування 

(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.4 

Будинки-інтернати для 

людей похилого віку та 

інвалідів 5 

Не є об'єктом оподаткування 

(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.5 
Будинки дитини та сирітські 

будинки5  

Не є об'єктом оподаткування 

(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.6 
Будинки для біженців, 

притулки для бездомних 5 

Не є об'єктом оподаткування 

(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.9 
Будинки для колективного 

проживання інші 5 

Не є об'єктом оподаткування 

(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

12  Будівлі нежитлові  х 

121  
Готелі, ресторани та 

подібні будівлі 
х 

1211  Будівлі готельні  х 

1211.1 Готелі  0,200 - - 0,200 - - 



1211.2 Мотелі  0,200 - - 0,200 - - 

1211.3 Кемпінги  0,200 - - 0,200 - - 

1211.4 Пансіонати  0,200 - -- 0,200 - - 

1211.5 Ресторани та бари  0,200 - - 0,200 - - 

1212  
Інші будівлі для 

тимчасового проживання  
х 

1212.1 
Туристичні бази та гірські 

притулки  

0,200 - - 0,200 - - 

1212.2 
Дитячі та сімейні табори 

відпочинку  

0,200 - - 0,200 - - 

1212.3 
Центри та будинки 

відпочинку  

0,200 - - 0,200 - - 

1212.9 

Інші будівлі для тимчасового 

проживання, не 

класифіковані раніше  

0,200 - - 0,200 - - 

122  Будівлі офісні  

1220  Будівлі офісні 5 

1220.1 
Будівлі органів державного та 

місцевого управління5 

Не є об'єктом оподаткування  

(пп. 266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1220.2 
Будівлі фінансового 

обслуговування  

0,20

0 

- - 0,200 - - 

1220.3 Будівлі органів правосуддя5 
0,20

0 

- - 0,200 - - 

1220.4 
Будівлі закордонних 

представництв 5 

    - - 

1220.5 

Адміністративно-побутові 

будівлі промислових 

підприємств  

0,20

0 

- - 0,200 - - 

1220.9 
Будівлі для конторських та 

адміністративних цілей інші  

0,20

0 

- - 0,200 - - 

123  Будівлі торговельні  

1230  Будівлі торговельні  

1230.1 
Торгові центри, універмаги, 

магазини  

0,20

0 

- - 0,200 - - 

1230.2 
Криті ринки, павільйони та 

зали для ярмарків  

0,20

0 

- - 0,200 - - 

1230.3 
Станції технічного 

обслуговування автомобілів  

 - -  - - 

1230.4 
Їдальні, кафе, закусочні та т. 

ін.  

0,20

0 

- - 0,200 - - 

1230.5 
Бази та склади підприємств 

торгівлі й громадського 

0,20 - - 0,200 - - 



харчування  0 

1230.6 
Будівлі підприємств 

побутового обслуговування  

0,20

0 

- - 0,200 - - 

1230.9 Будівлі торговельні інші  
0,20

0 

- - 0,200 - - 

124  Будівлі транспорту та засобів зв'язку  

1241  
Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними 

будівлі  

1241.1 
Автовокзали та інші будівлі 

автомобільного транспорту  

- - - - - - 

1241.2 
Вокзали та інші будівлі 

залізничного транспорту  

- - - - - - 

1241.3 
Будівлі міського 

електротранспорту  

- - - - - - 

1241.4 
Аеровокзали та інші будівлі 

повітряного транспорту  

- - - - - - 

1241.5 

Морські та річкові вокзали, 

маяки та пов'язані з ними 

будівлі  

- - - - - - 

1241.6

  

Будівлі станцій підвісних та 

канатних доріг  

- - - - - - 

1241.7 

Будівлі центрів радіо- та 

телевізійно-го мовлення, 

телефонних станцій, 

телекомунікаційних центрів 

та т. ін.  

- - - - - - 

1241.8 

Ангари для літаків, 

локомотивні, вагонні, 

трамвайні та тролейбусні 

депо  

- - - - - - 

1241.9 
Будівлі транспорту та засобів 

зв'язку інші  

- - - - - - 

1242  Гаражі  

1242.1 Гаражі наземні  0,200   0,200 - - 

1242.2 Гаражі підземні  0,200   0,200 - - 

1242.3 Стоянки автомобільні криті  0,200   0,200 - - 

1242.4 Навіси для велосипедів  0,200   0,200 - - 

125  Будівлі промислові та склади  

1251  Будівлі промислові5 

1251.1 

Будівлі підприємств 

машинобудування та 

металообробної 

промисловості 5 

- - - - - - 

1251.2 Будівлі підприємств чорної - - - - - - 



металургії 5 

1251.3 

Будівлі підприємств хімічної 

та нафтохімічної 

промисловості 5 

- - - - - - 

1251.4 
Будівлі підприємств легкої 

промисловості 5 
- - - - - - 

1251.5 
Будівлі підприємств харчової 

промисловості 5 
- - - - - - 

1251.6 

Будівлі підприємств 

медичної та мікробіологічної 

промисловості 5 

- - - - - - 

1251.7 

Будівлі підприємств лісової, 

деревообробної та 

целюлозно-паперової 

промисловості 5 

- - - - - - 

1251.8 

Будівлі підприємств 

будівельної індустрії, 

будівельних матеріалів та 

виробів, скляної та фарфоро-

фаянсової промисловості 5 

- - - - - - 

1251.9 

Будівлі інших промислових 

виробництв, включаючи 

поліграфічне 5 

- - - - - - 

1252  Резервуари, силоси та склади 

1252.1 
Резервуари для нафти, 

нафтопродуктів та газу  

- - - - - - 

1252.2 Резервуари та ємності інші  - - - - - - 

1252.3 Силоси для зерна  - - - - - - 

1252.4 
Силоси для цементу та 

інших сипучих матеріалів  

- - - - - - 

1252.5 Склади спеціальні товарні  - - - - - - 

1252.6 Холодильники  - - - - - - 

1252.7 Складські майданчики  - - - - - - 

1252.8 Склади універсальні  - - - - - - 

1252.9 Склади та сховища інші  - - - - - - 

126  
Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та 

оздоровчого призначення  

1261  Будівлі для публічних виступів  

1261.1 
Театри, кінотеатри та 

концертні зали 

    - - 

1261.2 

Зали засідань та 

багатоцільові зали для 

публічних виступів  

- - - - - - 

1261.3 Цирки  - - - - - - 

1261.4 Казино, ігорні будинки  - - - - - - 

1261.5 Музичні та танцювальні - - - - - - 



зали, дискотеки  

1261.9 

Будівлі для публічних 

виступів інші  

 

 

- - - - - - 

1262  Музеї та бібліотеки  

1262.1 Музеї та художні галереї 5 - - - - - - 

1262.2 Бібліотеки, книгосховища5  - - - - - - 

1262.3 Технічні центри  0,100 - - 0,100 - - 

1262.4 Планетарії 5 - - - - - - 

1262.5 Будівлі архівів 5 - - - - - - 

1262.6 
Будівлі зоологічних та 

ботанічних садів 5 

- - - - - - 

1263  Будівлі навчальних та дослідних закладів 

1263.1 

Будівлі науково-дослідних та 

проектно-вишукувальних 

установ  

- - - - - - 

1263.2 
Будівлі вищих навчальних 

закладів  

- - - - - - 

1263.3 

Будівлі шкіл та інших 

середніх навчальних 

закладів  5 

Будівлі загальноосвітніх навчальних 

закладів незалежно від форми власності 

та джерел фінансування, що 

використовуються для надання освітніх 

послуг, не є об'єктом оподаткування (пп. 

266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1263.4 

Будівлі професійно-

технічних навчальних 

закладів 5 

1,00 - - - - - 

1263.5 

Будівлі дошкільних та 

позашкільних навчальних 

закладів 5 

Будівлі дошкільних навчальних закладів, 

що використовуються для надання 

освітніх послуг, не є об'єктом 

оподаткування (пп. 266.2.2 і) п. 266.2 ст. 

266 ПКУ) 

1263.6 

Будівлі спеціальних 

навчальних закладів для 

дітей з фізичними або 

розумовими вадами 5 

- - - - - - 

1263.7 
Будівлі закладів з фахової 

перепідготовки  

- - - - - - 

1263.8

  

Будівлі метеорологічних 

станцій, обсерваторій 5 

- - - - - - 

1263.9 
Будівлі освітніх та науково-

дослідних закладів інші 5 

- - - - - - 

1264  Будівлі лікарень та оздоровчих закладів  

1264.1 
Лікарні багатопрофільні 

територіального 

- - - - - - 



обслуговування, навчальних 

закладів 5 

1264.2 
Лікарні профільні, 

диспансери 5 

- - - - - - 

1264.3 

Материнські та дитячі 

реабілітаційні центри, 

пологові будинки 5 

- - - - - - 

1264.4 

Поліклініки, пункти 

медичного обслуговування 

та консультації 5 

- - - - - - 

1264.5 
Шпиталі виправних закладів, 

в'язниць та збройних сил 5 

- - - - - - 

1264.6 

Санаторії, профілакторії та 

центри функціональної 

реабілітації 5 

- - - - - - 

1264.9 

Заклади лікувально-

профілактичні та оздоровчі 

інші 5 

- - - - - - 

1265  Зали спортивні5 

1265.1 

Зали гімнастичні, 

баскетбольні, волейбольні, 

тенісні та т. ін.  

- - - - - - 

1265.2 Басейни криті для плавання  - - - - - - 

1265.3 
Хокейні та льодові стадіони 

криті  

- - - - - - 

1265.4 Манежі легкоатлетичні  - - - - - - 

1265.5 Тири  - - - - - - 

1265.9 Зали спортивні інші  - - - - - - 

127  Будівлі нежитлові інші  

1271  
Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та 

рибного господарства5 

1271.1 Будівлі для тваринництва 5 0,020 - - 0,020 - - 

1271.2 Будівлі для птахівництва 5 0,020 - - 0,020 - - 

1271.3 
Будівлі для зберігання 

зерна 5 
0,020 - - 0,020 - - 

1271.4 Будівлі силосні та сінажні 5 0,020 - - 0,020 - - 

1271.5 

Будівлі для садівництва, 

виноградарства та 

виноробства 5 

0,020 - - 0,020 - - 

1271.6 
Будівлі тепличного 

господарства5  
0,500 - - 0,020 - - 

1271.7 
Будівлі рибного 

господарства 5 

Будівлі, споруди сільськогосподарських 

товаровиробників (юридичних та 

фізичних осіб), віднесені до класу 

"Будівлі сільськогосподарського 

призначення, лісівництва та рибного 

1271.8 
Будівлі підприємств 

лісівництва та звірівництва 5 



господарства" (код 1271) Державного 

класифікатора будівель та споруд ДК 

018-2000, та не здаються їх власниками в 

оренду, лізинг, позичку, не є об'єктом 

оподаткування (пп. 266.2.2 ж) п. 266.2 ст. 

266 ПКУ) 

1271.9 

Будівлі 

сільськогосподарського 

призначення інші 5 

0,100 - - 0,100 - - 

1272  Будівлі для культової та релігійної діяльності5 

1272.1

  

Церкви, собори, костьоли, 

мечеті, синагоги  тощо 5 

Об’єкти нерухомості, що перебувають у 

власності релігійних організацій, статути 

(положення) яких зареєстровано у 

встановленому законом порядку, та 

використовуються виключно для 

забезпечення їхньої статутної діяльності, 

включаючи ті, в яких здійснюють 

діяльність засновані такими релігійними 

організаціями добродійні заклади 

(притулки, інтернати, лікарні тощо), крім 

об’єктів нерухомості, в яких 

здійснюється виробнича та/або 

господарська діяльність, не є об'єктом 

оподаткування (пп. 266.2.2 и) п. 266.2 ст. 

266 ПКУ) 

1272.2 
Похоронні бюро та 

ритуальні зали  

- - - - - - 

1272.3 Цвинтарі та крематорії 5 - - - - - - 

1273  Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою 5 

1273.1 
Пам’ятки історії та 

архітектури 5 

- - - - - - 

1273.2 

Археологічні розкопки, 

руїни та історичні місця, що 

охороняються державою 5 

- - - - - - 

1273.3 
Меморіали, художньо-

декоративні будівлі, статуї 5 

- - - - - - 

1274  Будівлі інші, не класифіковані раніше5 

1274.1 Казарми збройних сил 5 - - - - - - 

1274.2 
Будівлі міліцейських та 

пожежних служб 5 

- - - - - - 

1274.3 

Будівлі виправних закладів, 

в'язниць та слідчих 

ізоляторів 5 

- - - - - - 

1274.4 Будівлі лазень та пралень  - - - - - - 

1274.5 
Будівлі з облаштування 

населених пунктів  

- - - - - - 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va507565-00
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Додаток 1 

до рішення 11сесії 8скликання 

від 28.09.2021 року 

 

Ставки земельного податку, 

введені в дію з 1 січня 2022 року 

 

Адміністративно-територіальна одиниця,на яку поширюється дія 

рішення органу місцевого самоврядування: 

 

Код 

області 

Код 

району 

Код КОАТУУ Назва 

59 59203 5920355502 

5920355501 

5920355504 

5920355512 

5920355510 

5920355511 

с. Грінченкове 

с. Всадки 

с. Грунька 

с. Соборне 

с. Пяткино 

с. Розсохувате 

59 59203 5920355500 

5920355503 

5920355505 

5920355507 

смт. Чупахівка 

с. Коновалик 

с. Оленинське 

с. Софіївка 

59 59203 5920355508 

5920355506 

5920355509 

с. Лантратівка 

с. Духовниче 

с. Новопостроєне 

59 59203 5920386301 

5920386302 

5920386303 

5920386304 

5920386305 

5920386306 

5920386307 

с. Олешня 

с. Горяйстівка 

с. Комарівка 

с. Лисе 

с. Нове 

с. Пасіки 

с. Садки 

59 59203 5920382801 

5920382802 

с. Довжик 

с. Буро-Рубанівка 

 

 



 

Вид цільового призначення земель 

Ставки податку 

(% нормативної грошової оцінки) 

За земельні ділянки, 

нормативну грошову 

оцінку яких 

проведено(незалежно 

від 

місцезнаходження) 

За земельні 

ділянки, 

нормативну 

грошову оцінку 

яких не 

проведено(незалеж

но від 

місцезнаходження) 

 

Код 

 

Назва 

для 

юридични

хосіб 

для 

фізичних

осіб (в 

т.ч. ФОП) 

для 

юридичн

ихосіб 

для 

фізични

хосіб (в 

т.ч. 

ФОП) 

1 2 3 4 5 6 

01 Землі сільськогосподарського 

призначення 
х х х х 

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

1 1 5 5 

01.02 Для ведення фермерського 

господарства 
1 0,5 5 1 

01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства 
1 0,5 5 0,5 

01.04 Для ведення підсобного 

сільського господарства 
1 0,5 5 0,5 

01.05 Для індивідуального 

садівництва 
1 0,5 5 0,5 

01.06 Для колективного садівництва 1 0,5 5 0,5 

01.07 Для городництва 1 0,5 5 0,5 

01.08 Для сінокосіння і випасання 

худоби 
1 0,5 5 0,5 

01.09 Для дослідних і навчальних 

цілей 
1 0,5 5 0,5 

01.10 Для пропаганди передового 

досвіду ведення сільського 

господарства 

1 0,5 5 0,5 

01.11 Для надання послуг у 

сільському господарстві 1 0,5 5 0,5 

01.12 Для 

розміщенняінфраструктуриопт

овихринківсільськогосподарськ

оїпродукції 

1 0,5 5 0,5 

01.13 Для іншого 

сільськогосподарського 
1 0,5 5 1 



призначення 

01.14 Для цілей підрозділів 01.01 - 

01.13 та для збереження та 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

0,5 0,5 5 0,5 

02 Землі житлової забудови х х х Х 

02.01 Для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

0,05 0,05 х х 

02.02 Для колективного житлового 

будівництва 

 

0,05 0,05 х х 

02.03 Для будівництва і 

обслуговування 

багатоквартирного житлового 

будинку 

0,05 0,05 х х 

02.04 Для будівництва і 

обслуговування будівель 

тимчасового проживання 

0,05 0,05 х х 

02.05 Для будівництва 

індивідуальних гаражів 
0,05 0,05 х х 

02.06 Для колективного гаражного 

будівництва 
0,05 0,05 х х 

02.07 Для іншої житлової забудови 0,05 0,05 х х 

02.08 Для цілей підрозділів 02.01 - 

02.07 та для збереження та 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

х х х х 

03 Землі громадської забудови х х х х 

03.01 Для будівництва та 

обслуговування будівель 

органів державної влади та 

місцевого самоврядування 

х х х х 

03.02 Для будівництва та 

обслуговування будівель 

закладів освіти 

х х х х 

03.03 Для будівництва та 

обслуговування будівель 

закладів охорони здоров'я та 

соціальної допомоги 

х х х х 

03.04 Для будівництва та 

обслуговування будівель 

громадських та релігійних 

організацій 

х х х х 



03.05 Для будівництва та 

обслуговування будівель 

закладів культурно-

просвітницького 

обслуговування 

х х х х 

03.06 Для будівництва та 

обслуговування будівель 

екстериторіальних організацій 

та органів 

х х х х 

03.07 Для будівництва та 

обслуговування будівель 

торгівлі 

3 3 5 5 

03.08 Для будівництва та 

обслуговування об'єктів 

туристичної інфраструктури та 

закладів громадського 

харчування 

х х х х 

03.09 Для будівництва та 

обслуговування будівель 

кредитно-фінансових установ 

х х х х 

03.10 Для будівництва та 

обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури 

2 1 2 1 

03.11 Для будівництва та 

обслуговування будівель і 

споруд закладів науки 

х х х х 

03.12 Для будівництва та 

обслуговування будівель 

закладів комунального 

обслуговування 

2 1 2 1 

03.13 Для будівництва та 

обслуговування будівель 

закладів побутового 

обслуговування 

2 2 2 2 

03.14 Для розміщення та постійної 

діяльності органів МНС 
х х х х 

03.15 Для будівництва та 

обслуговування інших будівель 

громадської забудови 

1 0,5 0,5 0,5 

03.16 Для цілей підрозділів 03.01 - 

03.15 та для збереження та 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

- - - - 

04 Землі природно-заповідного 

фонду 

х х х х 

04.01 Для збереження та - - - - 



використання біосферних 

заповідників 

04.02 Для збереження та 

використання природних 

заповідників 

- - - - 

04.03 Для збереження та 

використання національних 

природних парків 

- - - - 

04.04 Для збереження та 

використання ботанічних садів 
- - - - 

04.05 Для збереження та 

використання зоологічних 

парків 

- - - - 

04.06 Для збереження та 

використання дендрологічних 

парків 

- - - - 

04.07 Для збереження та 

використання парків-пам'яток 

садово-паркового мистецтва 

- - - - 

04.08 Для збереження та 

використання заказників 
- - - - 

04.09 Для збереження та 

використання заповідних 

урочищ 

- - - - 

04.10 Для збереження та 

використання пам'яток 

природи 

- - - - 

04.11 Для збереження та 

використання регіональних 

ландшафтних парків 

- - - - 

05 Землі іншого 

природоохоронного 

призначення 

х х х х 

06 Землі оздоровчого 

призначення (землі, що 

мають природні лікувальні 

властивості, які 

використовуються або 

можуть використовуватися 

для профілактики 

захворювань і лікування 

людей) 

х х х х 

06.01 Для будівництва і 

обслуговування санаторно-

оздоровчих закладів 

3 3 3 3 

06.02 Для розробки родовищ - - - - 



природних лікувальних 

ресурсів 

06.03 Для інших оздоровчих цілей 3 3 3 3 

06.04 Для цілей підрозділів 06.01 - 

06.03 та для збереження та 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

- - - - 

07 Землі рекреаційного 

призначення 
х х х х 

07.01 Для будівництва та 

обслуговування об'єктів 

рекреаційного призначення 

3 3 5 5 

07.02 Для будівництва та 

обслуговування об'єктів 

фізичної культури і спорту 

1 1 1 1 

07.03 Для індивідуального дачного 

будівництва 
3 0,3 5 1 

07.04 Для колективного дачного 

будівництва 
3 0,3 5 0,3 

07.05 Для цілей підрозділів 07.01 - 

07.04 та для збереження та 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

- - - - 

08 Землі історико-культурного 

призначення 
х х х х 

08.01 Для забезпечення охорони 

об'єктів культурної спадщини 
х х х х 

08.02 Для розміщення та 

обслуговування музейних 

закладів 

х х х х 

08.03 Для іншого історико-

культурного призначення 
х х х х 

08.04 Для цілей підрозділів 08.01 - 

08.03 та для збереження та 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

х х х х 

09 Землі лісогосподарського 

призначення 
х х х х 

09.01 Для ведення лісового 

господарства і пов'язаних з ним 

послуг 

0,1 0,1 0,1 0,1 

09.02 Для іншого лісогосподарського 

призначення 
0,1 0,1 0,1 0,1 

09.03 Для цілей підрозділів 09.01 - 

09.02 та для збереження та 

використання земель 

0,1 0,1 0,1 0,1 



природно-заповідного фонду 

10 Землі водного фонду х х х х 

10.01 Для експлуатації та догляду за 

водними об'єктами 
1 1 1 1 

10.02 Для облаштування та догляду 

за прибережними захисними 

смугами 

1 1 1 1 

10.03 Для експлуатації та догляду за 

смугами відведення 
1 1 1 1 

10.04 Для експлуатації та догляду за 

гідротехнічними, іншими 

водогосподарськими 

спорудами і каналами 

1 1 1 1 

10.05 Для догляду за береговими 

смугами водних шляхів 
х х х х 

10.06 Для сінокосіння 1 1 1 1 

10.07 Для рибогосподарських потреб 1 1 1 1 

10.08 Для культурно-оздоровчих 

потреб, рекреаційних, 

спортивних і туристичних 

цілей 

1 1 1 1 

10.09 Для проведення науково-

дослідних робіт 
х х х х 

10.10 Для будівництва та 

експлуатації гідротехнічних, 

гідрометричних та лінійних 

споруд 

х х х х 

10.11 Для будівництва та 

експлуатації санаторіїв та 

інших лікувально-оздоровчих 

закладів у межах прибережних 

захисних смуг морів, морських 

заток і лиманів 

х х х х 

10.12 Для цілей підрозділів 10.01 - 

10.11 та для збереження та 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

х х х х 

11 Землі промисловості х х х х 

11.01 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов'язані з 

користуванням надрами 

3 3 5 5 

11.02 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 

3 3 5 5 



підприємств переробної та 

іншої промисловості 

11.03 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій та 

підприємств 

3 3 5 5 

11.04 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення 

газу, постачання пари та 

гарячої води, збирання, 

очищення та розподілення 

води) 

3 3 5 5 

11.05 Для цілей підрозділів 11.01 - 

11.04 та для збереження та 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

- - - - 

12 Землі транспорту х х х х 

12.01 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд залізничного 

транспорту 

1,5 - 1,5 - 

12.02 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд морського 

транспорту 

х х х х 

12.03 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд річкового 

транспорту 

х х х х 

12.05 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд авіаційного 

транспорту 

х х х х 

12.06 Для розміщення та експлуатації 

об'єктів трубопровідного 

транспорту 

х х х х 

12.07 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд міського 

електротранспорту 

х х х х 

12.08 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг та 

допоміжних операцій 

1 1 3 3 

12.09 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд іншого 

наземного транспорту 

1 1 3 3 



12.10 Для розміщення та експлуатації 

об'єктів дорожнього сервісу 
- - - - 

12.11 Для цілей підрозділів 12.01 - 

12.09 та для збереження та 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

- - - - 

13 Землі зв'язку х х х х 

13.01 Для розміщення та експлуатації 

об'єктів і споруд 

телекомунікації 

2 - 2 - 

13.02 Для розміщення та експлуатації 

будівель та споруд об'єктів 

поштового зв'язку 

1 - 1 - 

13.03 Для розміщення та експлуатації 

інших технічних засобів зв'язку 
1 - 1 - 

13.04 Для цілей підрозділів 13.01 - 

13.03, 13.05 та для збереження і 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

- - - - 

14 Землі енергетики х х х х 

14.01 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих 

підприємств, установ і 

організацій 

3 х 3 х 

14.02 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів 

передачі електричної та 

теплової енергії 

3 х 3 х 

14.03 Для цілей підрозділів 14.01 - 

14.02 та для збереження та 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

х х х х 

15 Землі оборони х х х х 

15.01 Для розміщення та постійної 

діяльності Збройних Сил 

України 

х х х х 

15.02 Для розміщення та постійної 

діяльності внутрішніх військ 

МВС 

х х х х 

15.03 Для розміщення та постійної 

діяльності Державної 

прикордонної служби України 

х х х х 

15.04 Для розміщення та постійної х х х х 



 

Встановити ставку податку у розмірі 10% (відсотків) від їх нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок, які перебувають у постійному 

користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної 

форми власності). 

 

Секретар селищної  ради                                   Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діяльності Служби безпеки 

України 

15.05 Для розміщення та постійної 

діяльності Державної 

спеціальної служби транспорту 

х х х х 

15.06 Для розміщення та постійної 

діяльності Служби зовнішньої 

розвідки України 

х х х х 

15.07 Для розміщення та постійної 

діяльності інших, створених 

відповідно до законів України, 

військових формувань 

х х х х 

15.08 Для цілей підрозділів 15.01 - 

15.07 та для збереження та 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

х х х х 

16 Землі запасу 0,3 0,3 0,3 0,3 

17 Землі резервного фонду 0,3 0,3 0,3 0,3 

18 Землі загального 

користування 
0,3 0,3 0,3 0,3 

19 Земельні ділянки, надані для 

комерційного використання 
1,5 1,5 5 0,5 

20 Для цілей підрозділів 16 – 18 

та для збереження та 

використання земель 

природно-заповідного фонду 

- - - - 



 

Додаток 2 

до рішення 11сесії 8скликання 

від 28.09.2021 року 

 

Фіксовані ставки єдиного податку 

введені в дію з 1 січня 2022 року 

Адміністративно-територіальна одиниця, 

на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування: 

Код 

області 

Код 

району 

Код 

КОАТУУ 

Назва 

59 59203 5920355502 

5920355501 

5920355504 

5920355512 

5920355510 

5920355511 

с. Грінченкове 

с. Всадки 

с. Грунька 

с. Соборне 

с. П’яткине 

с. Розсохувате 

59 59203 5920355500 

5920355503 

5920355505 

5920355507 

смт. Чупахівка 

с. Коновалик 

с. Оленинське 

с. Софіївка 

59 59203 5920355508 

5920355506 

5920355509 

с. Лантратівка 

с. Духовниче 

с. Новопостроєне 

59 59203 5920386301 

5920386302 

5920386303 

5920386304 

5920386305 

5920386306 

5920386307 

с. Олешня 

с. Горяйстівка 

с. Комарівка 

с. Лисе 

с. Нове 

с. Пасіки 

с. Садки 

59 59203 5920382801 

5920382802 

с. Довжик 

с. Буро-Рубанівка 

 

Для І групи платників єдиного податку за видами діяльності відповідно 

до Державного Класифікатора видів економічної діяльності 

ДК 009:2010  

(за уточненим переліком ДФС України) 

КВЕД Назва виду діяльності Ставка 

податку 

01 Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із 

ними послуг 
5 

01.1 Вирощування однорічних і дворічних культур 5 

01.02 Вирощування багаторічних культур 5 

01.4 Тваринництво 5 

01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід 5 



01.5 Змішане сільське господарство 5 

02 Лісове господарство та лісозаготівлі 8 

02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 8 

02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві  8 

13 Текстильне виробництво 5 

13.9  *Виробництво інших текстильних виробів  5 

13.92  *Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу  7 

13.93  *Виробництво килимів і килимових виробів  5 

14  *Виробництво одягу  5 

14.1  *Виробництво одягу, крім хутряного  5 

14.11  *Виробництво одягу зі шкіри  5 

14.13  *Виробництво іншого верхнього одягу  7 

14.19  *Виробництво іншого одягу й аксесуарів  7 

14.3  *Виробництво трикотажного та в’язаного одягу  5 

14.39  *Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу  5 

15  *Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  5 

15.1  *Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх 

виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та 

фарбування хутра  

5 

15.11  *Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування 

хутра  
5 

15.12  *Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних 

виробів зі шкіри та інших матеріалів  
5 

15.20  *Виробництво взуття  5 

16.23  *Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і 

столярних виробів  
5 

16.24  *Виробництво дерев’яної тари  5 

16.29  *Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення 

виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для 

плетіння  

5 

25.9 Виготовлення інших готових металевих виробів 9 

31.0 Виробництво меблів 10 

31.01 Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі 7 

31.02 Виробництво кухонних меблів 7 

31.09 Виробництво інших меблів 10 

32.1 Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних 

виробів 
7 

45.2  Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів  10 

47.8  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  10 

47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими 

продуктами, напоями та тютюновими виробами 
10 

47.82  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними 

виробами, одягом і взуттям  
5 

47.89  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами  5 

74.2  Діяльність у сфері фотографії  5 

77.2  Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку  5 



77.21  Прокат товарів для спорту та відпочинку  5 

77.22  Прокат відеозаписів і дисків  5 

77.29  Прокат інших побутових виробів і предметів особистого 

вжитку  
5 

81.2  Діяльність із прибирання  7 

81.21  Загальне прибирання будинків  7 

81.22  Інша діяльність із прибирання будинків і промислових 

об’єктів  
7 

95.2  Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку  5 

95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для 

приймання, запису, відтворення звуку й зображення 
5 

95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового 

обладнання 
5 

95.23  Ремонт взуття та шкіряних виробів  5 

95.24  Ремонт меблів і домашнього начиння  5 

95.25  Ремонт годинників і ювелірних виробів  5 

95.29  Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого 

вжитку  
7 

96.0  Надання інших індивідуальних послуг  7 

96.01  Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів  5 

96.02  Надання послуг перукарнями та салонами краси  (крім 

виробництва перук)  
7 

96.03  Організування поховань і надання суміжних послуг  5 

97.00 Діяльність домашніх господарств як роботодавців для 

домашньої прислуги 
5 

* виготовлення за індивідуальним замовленням; 

У тексті вжито скорочення: н. в. і. у. - не віднесено до інших угруповань 

 

 

Для ІІ групи платників єдиного податку за видами діяльності відповідно 

до Державного Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010  

(за уточненим переліком ДФС України) 

КВЕД Назва виду діяльності Ставка 

податку 

01  Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із 

ними послуг  
10 

01.1  Вирощування однорічних і дворічних культур  10 

01.11  Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур 

і насіння олійних культур  
5 

01.13  Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і 

бульбоплодів  
5 

01.16  Вирощування прядивних культур  5 

01.19  Вирощування інших однорічних і дворічних культур  5 

01.2  Вирощування багаторічних культур  5 



01.21  Вирощування винограду  5 

01.24  Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів  5 

01.25  Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів 5 

01.26 Вирощування олійних плодів 5 

01.27  Вирощування культур для виробництва напоїв  5 

01.28  Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур  5 

01.29  Вирощування інших багаторічних культур  5 

01.30  Відтворення рослин  5 

01.4  Тваринництво  5 

01.41  Розведення великої рогатої худоби молочних порід  5 

01.42  Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів  5 

01.43  Розведення коней та інших тварин родини конячих  5 

01.45  Розведення овець і кіз  5 

01.46  Розведення свиней  7 

01.47  Розведення свійської птиці  3 

01.49  Розведення інших тварин  3 

01.5 Змішане сільське господарство  5 

01.50  Змішане сільське господарство  5 

01.6  Допоміжна діяльність у сільському господарстві та після 

урожайна діяльність  
5 

01.61  Допоміжна діяльність у рослинництві  5 

01.62  Допоміжна діяльність у тваринництві  5 

01.63  Післяурожайна діяльність  5 

01.7 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із 

ними послуг 
6 

01.70 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із 

ними послуг 
6 

02 Лісове господарство та лісозаготівлі 20 

02.1 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 20 

02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 20 

02.2 Лісозаготівлі 10 

02.20 Лісозаготівлі 10 

02.4 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 15 

02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 10 

03  Рибне господарство  х 

03.1  Рибальство  х 

03.12  Прісноводне рибальство  10 

10  Виробництво харчових продуктів  Х 

10.1  Виробництво м’яса та м’ясних продуктів  10 



10.11  Виробництво м’яса  10 

10.12  Виробництво м’яса свійської птиці  10 

10.13  Виробництво м’ясних продуктів  10 

10.3  Перероблення та консервування фруктів і овочів  10 

10.31  Перероблення та консервування картоплі  10 

10.32  Виробництво фруктових і овочевих соків  10 

10.39  Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів  10 

10.4  Виробництво олії та тваринних жирів  10 

10.41  Виробництво олії та тваринних жирів  10 

10.42  Виробництво маргарину і подібних харчових жирів  10 

10.5  Виробництво молочних продуктів  10 

10.51  Перероблення молока, виробництво масла та сиру  10 

10.52  Виробництво морозива  10 

10.6  Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної 

промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів  
10 

10.61  Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної 

промисловості  
10 

10.7  Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів  10 

10.71  Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво 

борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок 

нетривалого зберігання  

10 

10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво 

борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок 

тривалого зберігання  

9 

10.73  Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних 

виробів  
10 

10.8  Виробництво інших харчових продуктів  10 

13.9 Виробництво інших текстильних виробів 9 

13.91 Виробництво трикотажного полотна  9 

13.93 Виробництво килимів і килимових виробів  9 

13.99 Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у.  9 

14 Виробництво одягу 9 

14.1 Виробництво одягу, крім хутряного 9 

14.11 Виробництво одягу зі шкіри 9 

14.12 Виробництво робочого одягу 9 

14.13 Виробництво іншого верхнього одягу 9 

14.14 Виробництво спіднього одягу 9 

14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів 9 

14.2 Виготовлення виробів із хутра 9 

14.20 Виготовлення виробів із хутра 9 



14.3 Виготовлення трикотажного та в'язаного одягу 9 

14.39 Виготовлення трикотажного та в'язаного одягу 9 

15 Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 9 

15.1 Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх 

виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та 

фарбування хутра 

9 

15.11 Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування 

хутра 
9 

15.2 Виробництво взуття 9 

15.20 Виробництво взуття 9 

16  Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та 

корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та 

рослинних матеріалів для плетіння  

10 

16.1 Лісопильне та стругальне виробництво 20 

16.10  Лісопильне та стругальне виробництво  20 

16.2 Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та 

рослинних матеріалів для плетіння 
9 

16.23 Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і 

столярних виробів  
14 

16.24 Виробництво дерев'яної тари 19 

16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення 

виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для 

плетіння  

9 

17.12 Виробництво паперу та картону 19 

17.2 Виготовлення виробів з паперу та картону 19 

17.21 Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та 

картонної тари 
19 

18  Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації  х 

18.1  Поліграфічна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг  10 

18.11  Друкування газет  5 

18.12  Друкування іншої продукції  5 

18.2 Тиражування звуко-, відеозаписів і оллюскамио забезпечення 9 

18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і оллюскамио забезпечення 9 

21 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 
Х 

21.1 Виробництво основних фармацевтичних продуктів 17 

21.10 Виробництво основних фармацевтичних продуктів 17 

23.6  Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу  10 

31  Виробництво меблів  15 

31.0 Виробництво меблів 15 

31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 15 



31.02 Виробництво кухонних меблів 15 

31.03 Виробництво матраців 15 

31.09 Виробництво інших меблів 15 

32 Виробництво іншої продукції 10 

33  Ремонт і монтаж машин і устаткування  Х 

33.1  Ремонт і технічне обслуговування готових металевих 

виробів, машин і устаткування  
10 

33.11  Ремонт і технічне обслуговування готових металевих 

виробів  
10 

33.12  Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування 

промислового призначення  
10 

33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного 

устатковання 
10 

33.20  Установлення та монтаж машин і устаткування  10 

36 Забір, очищення та постачання води 10 

36.0 Забір, очищення та постачання води 10 

36.00 Забір, очищення та постачання води 10 

37 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 10 

37.0 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 10 

37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 10 

41  Будівництво будівель  Х 

41.10  Організація будівництва будівель  20 

41.20  Будівництво житлових і нежитлових будівель  10 

42  Будівництво споруд  10 

42.9 Будівництво інших споруд 9 

42.99 Будівництво інших споруд, н.в. І.У. 9 

43 Спеціалізовані будівельні роботи 9 

43.1 Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику 9 

43.11 Знесення 9 

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 9 

43.3 Роботи із завершення будівництва Х 

43.31 Штукатурні роботи 7 

43.32 Установлення столярних виробів 10 

43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 10 

43.34 Малярні роботи та скаління 10 

43.39 Інші роботи із завершення будівництва 15 

43.9 Інші спеціалізовані будівельні роботи 7 

43.91 Покрівельні роботи 7 

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.І.У. 7 

45  Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та Х 



мотоциклами, їх ремонт  

45.1 Торгівля автотранспортними засобами 19 

45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними 

засобами 
19 

45.19  Торгівля іншими автотранспортними засобами  15 

45.20  Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних 

засобів  
10 

45.3 Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних 

засобів 
10 

45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для 

автотранспортних засобів 
10 

46  Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами 

та мотоциклами  
Х 

46.13  Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними 

матеріалами та санітарно-технічними виробами  
15 

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і 

кормами для тварин 
15 

46.3 Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами 
10 

46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами 15 

46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами 15 

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими 

оліями та жирами 
15 

46.34 Оптова торгівля напоями 15 

46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами 15 

46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими 

виробами 
15 

46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами 15 

46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому 

числі рибою, ракоподібними та моллюсками 
15 

46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, 

напоями та тютюновими виробами 
15 

46.4  Оптова торгівля товарами господарського призначення  15 

46.6  Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням  Х 

46.61  Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й 

устаткуванням  
15 

46.65  Оптова торгівля офісними меблями  15 

46.66  Оптова торгівля іншими офісними машинами й 

устаткуванням  
15 

46.69  Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням  15 

46.7  Інші види спеціалізованої оптової торгівлі  Х 



46.73  Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та 

санітарно-технічним обладнанням  
15 

46.74  Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і 

опалювальним устаткуванням і приладдям до нього  
15 

46.75  Оптова торгівля хімічними продуктами  15 

46.76  Оптова торгівля іншими проміжними продуктами  15 

46.77  Оптова торгівля відходами та брухтом  15 

46.9 Неспеціалізована оптова торгівля  15 

46.90  Неспеціалізована оптова торгівля  15 

47  Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними 

засобами та мотоциклами  
Х 

47.1  Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах  Х 

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно 

продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. 
7 

47.19  Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах  7 

47.2 Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах 
7 

47.21  Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих 

магазинах  
7 

47.22  Роздрібна торгівля м’ясом і м’ясними продуктами в 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.23  Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.24  Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними 

та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих 

магазинах  

7 

47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах 7 

47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих 

магазинах 
7 

47.29  Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.30 Роздрібна торгівля пальним 15 

47.4  Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним 

устаткуванням у спеціалізованих магазинах  
Х 

47.41  Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним 

устаткуванням і програмним забезпеченням у 

спеціалізованих магазинах  

7 

47.42  Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.43  Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною 

апаратурою побутового призначення для приймання, 

записування, відтворення звуку й зображення  

7 



47.5  Роздрібна торгівля іншими товарами господарського 

призначення в спеціалізованих магазинах  
Х 

47.51  Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих 

магазинах  
7 

47.52  Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними 

матеріалами та санітарно-технічними виробами в 

спеціалізованих магазинах  

7 

47.53  Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, 

покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах  
7 

47.54  Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.59  Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та 

іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах  
7 

47.6  Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та 

товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах  
7 

47.61  Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах  7 

47.62  Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.63  Роздрібна торгівля аудіо — та відеозаписами в 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.64  Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих 

магазинах  
7 

47.65  Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих 

магазинах  
7 

47.7  Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих 

магазинах  
Х 

47.71  Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах  7 

47.72  Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.73  Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.75  Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними 

приналежностями в спеціалізованих магазинах  
7 

47.76  Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, 

домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих 

магазинах  

7 

47.78  Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.79  Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах  3 

47.8  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  Х 

47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими 

продуктами, напоями та тютюновими виробами * (крім 

продажу підакцизних товарів, пально-мастильних, лікеро-

5 



горілчаних та тютюнових виробів, разом з цим, дозволено 

здійснювати роздрібний продаж пально-мастильних 

матеріалів в ємкостях до 20 л та діяльність фізичних осіб, 

пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин) 

47.82  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними 

виробами, одягом і взуттям  
5 

47.89  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами  5 

47.9  Роздрібна торгівля поза магазинами  Х 

47.91  Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового 

замовлення або через мережу Інтернет  
5 

47.99  Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами  5 

49  Наземний і трубопровідний транспорт  Х 

49.3  Інший пасажирський наземний транспорт  Х 

49.31  Пасажирський наземний транспорт міського та приміського 

сполучення  
10 

49.32  Надання послуг таксі  10 

49.39  Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.  5 

49.4  Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг 

перевезення речей  
Х 

49.41  Вантажний автомобільний транспорт  10 

49.42  Надання послуг перевезення речей (переїзду)  10 

55  Тимчасове розміщування  Х 

55.10  Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового 

розміщування  
12 

56  Діяльність із забезпечення стравами та напоями  Х 

56.10  Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного 

харчування  
10 

56.2  Постачання готових страв  10 

56.21  Постачання готових страв для подій  10 

56.29  Постачання інших готових страв  10 

56.30 Обслуговування напоями 15 

58 Видавнича діяльність Х 

58.29 Видання іншого програмного забезпечення 10 

61 Телекомунікації (електрозв'язок) Х 

61.1 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку 20 

61.2 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку 20 

61.3 Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку 20 

61.9 Інша діяльність у сфері електрозв'язку 20 

62 Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з 

ними діяльність  
Х 

62.01 Комп'ютерне програмування 10 



62.02 Консультування з питань інформатизації 10 

62.09  Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і 

комп’ютерних систем  
10 

63 Надання інформаційних послуг Х 

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і 

пов'язана з ними діяльність 
10 

68  Операції з нерухомим майном  Х 

68.20  Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 

нерухомого майна * (земельні ділянки, загальна площа яких 

не перевищує 0,2 га, житлові приміщення та/або їх частини, 

загальна площа, яких не перевищує 100 м2, нежитлові 

приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна 

площа яких не перевищує 300 м2) 

10 

68.31 Агентства нерухомості 10 

68.32 Операція з нерухомим майном за винагороду або на основі 

контракту 
10 

69  Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку * 

*(крім самозайнятих осіб, які здійснюють нотаріальну, 

адвокатську діяльність та арбітражних керуючих) 

Х 

69.10  Діяльність у сфері права * 

*(крім самозайнятих осіб, які здійснюють нотаріальну, 

адвокатську діяльність та арбітражних керуючих) 

10 

69.20  Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; 

консультування з питань оподаткування * (крім аудиту) 
10 

70.2 Консультування з питань керування 7 

70.21  Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю  5 

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 7 

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання 

послуг технічного консультування в цих сферах 
20 

73.1  Рекламна діяльність  5 

73.11  Рекламні агентства  5 

73.12  Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової 

інформації  
5 

73.20 Дослідження кон»юктури ринку та виявлення громадської 

думки 
5 

74  Інша професійна, наукова та технічна діяльність  Х 

74.10  Спеціалізована діяльність із дизайну  10 

74.20  Діяльність у сфері фотографії  2 

74.30  Надання послуг перекладу  7 

74.90  Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.  5 

75 Ветеринарна діяльність  5 

75.0  Ветеринарна діяльність  5 



75.00 Ветеринарна діяльність  5 

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів 10 

77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і 

устатковання 
10 

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. 

н.в.і.у. 
10 

78 Діяльність із працевлаштування 10 

78.10 Діяльність агенств працевлаштування 10 

78.20 Діяльність агенств тимчасового працевлаштування 10 

78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 10 

81.2 Діяльність із прибирання 11 

81.21 Загальне прибирання будинків 11 

81.29 Інші види діяльності із прибирання 11 

96 Надання інших індивідуальних послуг  9 

96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів  9 

96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси  9 

96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг  9 

96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 9 

96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.  9 

 

 

Секретар селищної ради                                            Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Одинадцята сесія 

РІШЕННЯ 

28.09.2021                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про затвердження рішення виконавчого комітету,  

прийнятого в міжсесійний період 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію селищного голови Кужеля 

Олександра Володимировича про затвердження рішення виконавчого 

комітету Чупахівської селищної ради, прийнятого в міжсесійний період та 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити рішення виконавчого комітету, прийняте в міжсесійний 

період, а саме: 

№77 від 16.09.2021 року «Про внесення змін до рішення п’ятої сесії 

восьмого скликання Чупахівської селищної ради від 28.12.2020 року «Про 

бюджет Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного 

розвитку та інвестицій.  

 

 

Селищний голова                                               Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Одинадцята сесія 

РІШЕННЯ 

28.09.2021                                                                                           смт Чупахівка  

 

Про вступ до Всеукраїнської  

асоціації органів місцевого  

самоврядування «Асоціація міст України» 

 

Керуючись статтями 26, 25, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 4, 16 Закону України «Про асоціації 

органів місцевого самоврядування», з метою більш ефективного здійснення 

своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо 

захисту прав та законних інтересів територіальних громад,сприяння 

місцевому та регіональному розвитку,Чупахівська селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вступити у члени Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України». 

2. Доручити представляти в Асоціації міст України інтереси 

Чупахівської селищної ради селищному голові Кужелю Олександру 

Володимировичу. 

3. Передбачити в рішенні про бюджет Чупахівської селищної 

територіальної громади на 2022 рік кошти в сумі 500,00 гривень на сплату 

вступного та 5 425,00 гривень щорічного членських внесків. 

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

планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та 

інвестицій. 

 

 

Селищний голова                                                            Олександр КУЖЕЛЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Одинадцята сесія 

РІШЕННЯ 

28.09.2021                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про внесення змін до рішення чотирнадцятої                                                                  

сесії сьомого скликаннявід 21.12.2018 року                                                                                   

«Про затвердження Програми економічного 

та соціального розвитку Чупахівської селищної ради 

на 2019 рік та наступні 2020 – 2021 програмні роки» 

 

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на підставі Меморондуму про співпрацю та 

партнерство між Головним управлінням Національної поліції в Сумській 

області та Чупахівською селищною територіальною громадою, на виконання 

Програми «Поліцейцський офіцер громади на 2021 – 2023 роки», селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Програми економічного та соціального розвитку 

Чупахівської селищної ради на 2019 рік та наступні 2020 – 2021 програмні 

роки», доповнити та викласти в новій редакції: 

Пріорітет «Передача субвенції до державного, обласного та районного 

бюджетів» 

Доповнити завдання: «Забезпечення захисту конституційних прав та 

свобод громадян» 

Захід 1 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів «Придбання 

паливно-мастильних матеріалів для Охтирського відділу поліції ГУНП в 

Сумській області». Термін виконання - протягом 2021 року. Джерела та 

обсяги фінансування: місцевий бюджет –  20  тис. грн. 

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

планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та 

інвестицій.  

 

 

Селищний голова                                        Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Одинандцята сесія 

РІШЕННЯ 

 

28.09.2021                                                                                           смтЧупахівка 

 

Про внесення змін до рішення десятої                                                                  

сесії восьмого скликання Чупахівської селищної ради  

від 20.08.2020 року «Про внесення змін до рішення  

п’ятої сесії восьмого скликання  

Чупахівської селищної ради  

від 28.12.2020 року «Про бюджет  

Чупахівської селищної територіальної  

громади на 2021 рік» 

 

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

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», клопотання Чупахівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки: 

З КПКВКМБ 0617325 «Будівництво споруд, установ та закладів 

фізичної культури і спорту» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об`єктів» кошти в сумі 98 278,00 грн. на КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво 

(придбання) інших об'єктів». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного 

розвитку та інвестицій.  

 

 

Селищний голова                                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

Охтирського району Сумської області  

Восьме скликання 

Одинадцята сесія 

    РІШЕННЯ  

                                         

 28.09.2021                                                                                     смт Чупахівка 

 

Про затвердження мережі   закладів освіти  

Чупахівської селищної ради 

 на 2021/2022 навчальний рік 

 

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

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

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

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

пропозиції закладів освіти  Чупахівської селищної  ради щодо мережі класів 

та контингенту здобувачів освіти відповідно до потреб населення у 2021-

2022 навчальному році, з метою забезпечення реалізації права дітей та молоді 

на здобуття дошкільної, повної загальної середньої освіти, позашкільної 

освіти,  селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити мережу класів і контингент здобувачів освіти закладів 

загальної середньої освіти  Чупахівської селищної ради  на 2021/2022 

навчальний рік. (Додаток 1) 

2. Затвердити мережу інклюзивних класів  для навчання дітей з 

особливими освітніми потребами у закладах освіти  Чупахівської селищної 

ради  у 2021/2022 навчальному році. (Додаток 2) 

3. Затвердити мережу груп і контингент  дітей   закладів дошкільної 

освіти Чупахівської селищної ради  на 2021/2022 навчальний рік. (Додаток 3) 

4. Затвердити мережу гуртків ЦДЮТ  Чупахівської селищної ради на 

2021/2022 навчальний рік (Додаток 4) 

5.  Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну 

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

 

Селищний голова                                          Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 



 

  ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

Охтирського району Сумської області  

Восьме скликання 

Одинадцята сесія 

РІШЕННЯ 

 

28.09.2021                                                                                 смт Чупахівка 

 

 

Про затвердження Стратегії розвитку  Комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області» на 2021-2025 роки 

 

На виконання   Закону України «Про повну загальну середню освіту», 

постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №672 «Про деякі 

питання професійного розвитку педагогічних працівників», керуючись ст.25,    

ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників Чупахівської 

територіальної громади,  селищна рада ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити Стратегію розвитку Комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області» на 2021-2025 роки. 

2.  Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну 

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

 

 

 

Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

Охтирського району Сумської області  

Восьме скликання 

Одинадцята сесія 

РІШЕННЯ  

 

28.09.2021                                                                                 смт Чупахівка 

 

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади директора 

Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області» 

 

На виконання  Законів України «Про освіту» та «Про повну загальну 

середню освіту», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади 

директора Комунальної установи  «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області», затвердженого рішенням шостої сесії восьмого скликання 

Чупахівської селищної ради від 24.02.2021 року,  керуючись статтями 25, 32, 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

 ВИРІШИЛА: 

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади директора 

Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області». 

2. Відділу організаційно-кадрової, загальної роботи, документообігу, 

зв’язків з громадськістю та юридичного забезпечення  Чупахівської селищної 

ради: 

1) забезпечити проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

директора Комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Чупахівської селищної  ради Охтирського району 

Сумської області»; 

2) забезпечити організацію оприлюднення оголошення про 

проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Чупахівської селищної ради та 

веб-сайті відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради. 

3.  Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну 

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

 

Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 



 

  ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

Охтирського району Сумської області  

Восьме скликання 

Одинадцята сесія 

РІШЕННЯ  

 

28.09.2021                                                                                          смт Чупахівка 

 

Про затвердження проєктно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт по об’єкту:  «Часткова заміна вікон  та дверей на 

енергозберігаючі в Олешнянському навчально-виховному комплексі: 

загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної  освіти імені 

Героя Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради  

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

с.Олешня, пров.Шкільний,1)» 

 

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

самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 

11.05.2011 року №560 «Порядок затвердження проектів будівництва і 

проведення їх експертизи»,   селищна рада ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт по 

об’єкту:  «Часткова заміна вікон  та дверей на енергозберігаючі в 

Олешнянському навчально-виховному комплексі: загальноосвітня  школа І-

ІІІ ступенів – заклад дошкільної  освіти імені Героя Радянського Союзу 

Степана Долгого Чупахівської селищної ради  Охтирського району Сумської 

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

загальною кошторисною вартістю 3 322,882 тис.грн. 

 

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

планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій. 

 

 

 

Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

Охтирського району Сумської області  

Восьме скликання 

Одинадцята сесія 

РІШЕННЯ 

28.09.2021                                                                                 смт Чупахівка 

 

Про передачу майна з балансу відділу освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради на баланс Чупахівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області 

 

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

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

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

Чупахівської селищної ради на баланс Чупахівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів   Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області будівельні матеріали, які демонтовані    під час виконання ремонтних 

робіт на об’єкті «Реконструкція другого корпусу будівлі Чупахівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів за адресою: провулок Шкільний, 2 смт. Чупахівка, Охтирський 

район, Сумська область»: 

- дошка підлоги, перегородка дерев’яна – 2,7 м.куб 

-  вікна – 12,8 м.кв. 

- двері – 36,8 м.кв. 

- радіатори опалення -  29 шт. 

- труба d 20 – 24,34 пог.м. 

- труба d 25 – 22,97 пог.м. 

- труба d 30 – 92,66 пог.м. 

- труба d 40 – 9,27 пог.м. 

- труба d 50 – 20,27 пог.м. 

- труба d 60 – 58,16 пог.м. 

 

2. Головному бухгалтеру відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської 

селищної ради та головному бухгалтеру  Чупахівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ забезпечити оформлення відповідних документів та внести 

відповідні зміни до реєстру бухгалтерського обліку.              

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

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

   

 

Селищний голова                                                        Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

          Одинадцята сесія 

  Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про перейменування відділу освіти, молоді  

та  спорту Чупахівської селищної ради  

 

Відповідно до статей 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 109 Цивільного кодексу України, п. 1 

статті 40 Кодексу законів про працю України, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Виділити із структури апарату Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області відділ культури та туризму 

Чупахівської селищної ради (далі – відділ культури і туризму). 

2. Приєднати відділ культури та туризму до відділу освіти, молоді та 

спорту Чупахівської селищної ради, відповідно перейменувавши його у 

відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної 

ради. 

3. Після державної  реєстрації Відділу освіти,  культури,  туризму,  

молоді та спорту Чупахівської селищної ради  внести відповідні зміни до 

Додатку 1 рішення Чупахівської селищної ради «Про затвердження 

структури  і штатної чисельності   апарату   Чупахівської селищної ради та її  

виконавчих органів». 

4. Проведення реорганізації відділу культури покласти на апарат 

Чупахівської селищної ради та відділ освіти, молоді  та спорту Чупахівської  

селищної ради. 

5.Попередити працівників відділу культури про можливе їх 

вивільнення у зв’язку з реорганізацію та забезпечити їх соціально-правові 

гарантії у порядку та на умовах, визначених законодавством України. 

6. Вважати відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради правонаступником усіх зобов’язань, прав та  

обов’язків  закріплених за відділом культури та туризму Чупахівської 

селищної ради Охтирського району. 

7. Все майно, закріплене за відділом культури і туризму, передати в 

оперативне управління відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради. 

8. Створити комісію з інвентаризації зобов’язань та активів, 

закріплених за відділом культури і туризму, згідно додатку до даного 

рішення (Додаток 2). 



9. Інвентаризаційній комісії: 

- провести суцільну інвентаризацію зобов’язань та активів, закріплених 

за відділом культури і туризму; 

- скласти розподільчий баланс та передавальні акти і подати їх на 

затвердження  Чупахівської селищної ради. 

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

Чупахівської селищної ради: 

- внести зміни до Положення про відділ освіти, культури, туризму, 

молоді та спорту Чупахівської селищної ради Охтирського району та подати 

його на розгляд та затвердження Чупахівській селищній раді; 

- вжити інших заходів, пов'язаних з реорганізацією відділу освіти, 

культури, туризму, молоді та спорту, в порядку, встановленому чинним 

законодавством України; 

- в установленому законом порядку подати необхідні документи для 

внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань відповідних записів. 

11. Керівникам  Комунального  закладу «Будинок культури  

Чупахівської селищної ради» та  Комунального   закладу  «Публічна 

бібліотека  Чупахівської селищної ради» після проведення  державної  

реєстрації  відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Чупахівської 

селищної ради: 

   -внести  відповідні зміни  до   установчих документів комунальних 

закладів; 

   - подати на затвердження  сесії  структуру   та  загальну чисельність 

працівників  з відповідними змінами. 

12.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

 

 

Селищний голова                                Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 

до рішення 11 сесії 8 скликання  

Чупахівської селищної ради 

від 28.09.2021 

Комісія  

з реорганізації відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної 

ради Охтирського району  Сумської області   

Маслюк Микола Миколайович  Голова комісії, секретар 

селищної ради 

Бекірова  Олена  Русланівна  Заступник голови комісії, 

начальник відділу освіти, молоді 

та спорту  Чупахівської 

селищної ради Охтирського 

району Сумської області 

Калач Віра   Миколаївна Член комісії, начальник відділу  

культури  та  туризму  

Чупахівської  селищної ради  

Охтирського району  Сумської 

області    

Ромась Вікторія Іванівна Член комісії, головний  

бухгалтер   відділу освіти, 

молоді  та спорту  Чупахівської 

селищної ради  Охтирського 

району  Сумської області  

Чуб Наталія Вікторівна  Член комісії, начальник відділу-

головний  бухгалтер 

Чупахівської селищної ради  

Охтирського району  Сумської 

області  

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК 

 

 



 

 

 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                      смт Чупахівка  

 

Про внесення змін до Програми  

соціального захисту населення  

Чупахівської селищної  ТГ  

на 2021 рік  

 

       Керуючись ст. 25, 26, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, 

осіб з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, осіб, які потрапили в складні 

життєві обставини, забезпечення соціального захисту учасників АТО та 

членів сімей   військовослужбовців, які загинули під час виконання 

обов’язків військової служби в ході проведення антитерористичної операції, 

заслухавши інформацію начальника Відділу соціального захисту населення  

Чупахівської селищної ради Світлани Журавель, Чупахівська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

        1.Внести та затвердити зміни до Програми соціального захисту 

населення Чупахівської селищної ОТГ на 2021 рік.  

2. Підпункт «Заходи та потреба в коштах на 2021 рік» пункту 5 «Перелік 

завдань і заходів Програми та результативні показники викласти в новій 

редакції (додаток 1). В іншій частині залишити без змін. 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій.  

 

Селищний голова                                             Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  1 до рішення 

одинадцятої сесії восьмого 

скликання Чупахівської 

селищної ради 

 від 28.09.2021 р. 

 

 

Заходи та потреба в коштах на 2021 рік 
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Матеріальна допомога інвалідам, 

інвалідність яких пов’язана із 

наслідками аварії на ЧАЕС  

(одноразова допомога) 

26.04.2021р. 7 1400,

00 

1400,

00 

 

Матеріальна допомога сім`ям, які 

втратили члена сім’ї в результаті 

аварії на ЧАЕС (одноразова 

допомога) 

26.04.2021р. 9 1800,

00 

1800,

00 

 

Матеріальна допомога 

учасникам ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС, які мають 

інвалідність  

(одноразова допомога) 

14.12.2021р. 7 1400,

00 

1400,

00 

 

Щомісячна стипендія інвалідам 

та учасникам бойових дій, яким 

виповнилось 90 і більше років 

12 3 600,0

0 

7200,

00 

 

Пільги на послуги зв’язку 

(абонементна плата за 

квартирний телефон) 

12 26 1083,

33 

1300

0,00 

 

Надання матеріальної допомоги 

у вигляді додаткової 50% знижки 

плати за користування житлово-

комунальними послугами або 

твердим паливом у межах норми 

споживання сім’ям 

військовослужбовців, які 

загинули під час виконання 

обов’язків військової служби в 

ході проведення 

12 3 850,0

0 

3420

0,00 

 



антитерористичної операції 

 

Надання матеріальної допомоги 

у вигляді додаткової 50% знижки 

плати за користуванняжитлово-

комунальнимипослугаминайбіль

швразливимкатегоріямосіб з 

інвалідністю 

12 1 1000,

00 

1200

0,00 

 

  

 

Додаткові кошти для 

забезпечення твердим паливом 

(дровами) сімей учасників АТО 

2021 рік  1200

0,00 

1200

0,00 

 

Забезпечення твердим паливом 

(дровами) сімей учасників АТО 

2021 рік    4800

0,00 

Проведення безоплатного 

капітального ремонту власних 

житлових будинків і квартир 

осіб, які мають  на це право 

1 раз на 10 

років 

За 

заяв

ою 

   

Пільгове медичне 

обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок аварії на 

ЧАЕС 

    1360

0,0 

Компенсаційні виплати особам з 

інвалідністю на бензин, ремонт,  

технічне обслуговування 

автомобілів, колясок і на 

транспортне обслуговування 

    2012,

00 

Забезпечення відшкодування за 

встановлення пам’ятників та 

облаштування місць поховання 

загиблих учасників АТО (ООС) 

    3000,

00 

Надання матеріальної допомоги 

на лікування 

1  1000

0,00 

1000

0,00 

 

Разом    9300

0,00 

6661

2,00 

 

 

 

Секретар селищної ради                                     Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

                смт Чупахівка 

 

Про надання допомоги на лікування  

 

           Розглянувши заяву громадянина Кужеля Едуарда Юрійовича з 

доданими матеріалами щодо надання матеріальної допомоги, враховуючи 

пропозиції постійних комісій селищної ради, керуючись Програмою 

соціального захисту населення Чупахівської селищної ОТГ на 2021 роки та 

статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:  

1. Надати одноразову матеріальну допомогу на лікування Кужелю Едуарду 

Юрійовичу в сумі 10 000 (десять тисяч) грн; 

     2. Відділу соціального захисту населення  Чупахівської селищної ради  

здійснювати виплати в межах кошторисних призначень по ТПКВК МБ 0813242 

«Інші заходи у сфері  соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 

2730. 

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

планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій.  

 

 

Селищний голова                                          Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                      смт Чупахівка 

Про внесення змін до структури та                                                          

загальної чисельності, штатного розпису                                                  

відділу соціального захисту населення                                               

Чупахівської селищної ради  

 

      Відповідно до пункту 5 статті 26, статей 54, 59 Закону України 

«Промісцеве самоврядування в Україні», статті 21 Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів 

України від 9 березня 2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов 

оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів», з метою вдосконалення структури та 

забезпечення ефективної роботи відділу соціального захисту населення 

Чупахівської селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до структури та загальної чисельності, штатного розпису 

працівників відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної 

ради  (згідно додатку). 

2. Вивести з 01.12.2021 року 0,5 штатної одиниці спеціаліста бухгалтерської 

служби відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради. 

3. Начальнику відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної 

ради попередити спеціаліста бухгалтерської служби Кісіль Аллу Михайлівну 

про зміну істотних умов праці відповідно до ст. 32 КЗпП України. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку та інвестицій. 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Додаток 1 до рішення  двадцять  

                                                                               одинадцятої сесії 

 восьмого скликання від  

28.09.2021 року  

 

 

СТРУКТУРА 

і штатна чисельність апарату відділу соціального захисту населення 

Чупахівської селищної ради  

 

Відділ соціального захисту населення Чисельність 

1 Начальник відділу 1 

2 Державний соціальний інспектор 1 

 Бухгалтерська служба:  

1 -Головний спеціаліст 1 

2 - Спеціаліст 0,5 

 Разом по відділу 3,5 

 

 

 

Секретар селищної ради                                              Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                      смт Чупахівка 

 

Про виплату компенсації  фізичним особам,  

які надають послуги з догляду 

на непрофесійній основі  в 2021 році  

 

  Керуючись Програмою виплати компенсації фізичним особам, які надають 

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

до статті  34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про соціальні послуги» з урахуванням положень Постанови 

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

призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають послуги з 

догляду на непрофесійній основі», з метою підтримки матеріального 

становища незахищених категорій громадян, заслухавши інформацію 

начальника відділу соціального захисту населення  Чупахівської селищної 

ради Світлани Журавель, Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Призначити компенсацію фізичним особам, які надають послуги 

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

інвалідністю, громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями, 

невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть 

самостійно пересуватися та самообслуговуватися (Додаток 1). 

 

2. Відділу соціального захисту населення  Чупахівської селищної 

ради виплатити компенсацію фізичним особам, які надають послуги з 

догляду на непрофесійній основі. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку 

та інвестицій.  

Селищний голова                                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  Додаток 1 

                                                         до рішення одинадцятої сесії 

                                         восьмого скликання  

                                                      Чупахівської селищної ради 

                                             28 вересня 2021 року 

 

 

Список для призначення компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Період нарахувань Щомісячна 

сума виплат, 

грн. 

початок закінчення 

1 Мустафаєва Ніна 

Ярославівна 

11.08.2021 10.08.2022 2189,00 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                 Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Одинадцята сесія 

РІШЕННЯ 

 

28.09.2021                                                                                           смт Чупахівка  

 

Про безоплатне прийняття майна 

(кисневих концентраторів) у комунальну 

власність Чупахівської селищної 

територіальної громади від Сумської 

обласної ради 

 

Відповідно до ст. 25, 59, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», згідно рішення сьомої сесії Сумської обласної 

ради від 23.07.2021 року «Про безоплатну передачу майна (кисневих 

концентраторів) зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Сумської області та закріплення майна», Чупахівська селищна рада 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Прийняти безоплатно майно (кисневі концентратори) із спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області у 

комунальну власність Чупахівської селищної територіальної громади в 

кількості 2 штуки. 

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

планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та 

інвестицій. 

 

 

Селищний голова                                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Одинадцята сесія 

РІШЕННЯ 

 

28.09.2021                                                                                           смт Чупахівка  

 

Про безоплатну передачу майна(кисневих концентраторів) з 

комунальної власність Чупахівської селищної територіальної громади в 

оперативне управління Комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної 

ради 

 

Відповідно до ст. 25, 59, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», згідно рішення сьомої сесії Сумської обласної 

ради від 23.07.2021 року «Про безоплатну передачу майна (кисневих 

концентраторів) зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Сумської області та закріплення майна», Чупахівська селищна рада 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Передати безоплатно майно (кисневі концентратори) з комунальної 

власність Чупахівської селищної територіальної громади в оперативне 

управління та на баланс КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Чупахівської селищної ради (додаток 1). 

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

планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та 

інвестицій. 

 

 

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   Додаток 1 

                                                                                до рішення 11 сесії 

 8 скликанняЧупахівської 

                                                                                            селищної ради   

                                                                                            28.09.2021  

Перелік майна комунальної власність Чупахівської селищної територіальної 

громади, що передається на баланс КНП «ЦПМСД» 

 

Назва  Кількість 

Концентратор кисневий «БІОМЕД» 

(JAY-10 з подвійним потоком, з 

цифровим датчиком О2) 

 

2 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                          Микола МАСЛЮК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

           Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження Правил 

розміщення зовнішньої реклами на 

території  Чупахівської  селищної 

територіальної громади 

                                                

     З метою приведення у відповідність основним вимогам до дозвільної 

системи у сфері господарської діяльності, керуючись статтями 25, 26, 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 16 Закону 

України «Про рекламу», статтею 41  Закону України «Про дозвільну систему 

у сфері господарської діяльності», Типовими правилами розміщення 

зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України 

№ 2067 від 29.12.2003 року, Постановою Кабінету Міністрів України від 

16.12.2015 року  № 1173 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України щодо відповідності основним вимогам до дозвільної 

системи у сфері господарської діяльності», з метою забезпечення 

комплексного підходу до розміщення рекламних засобів на території  

Чупахівської селищної територіальної громади, селищна рада ВИРІШЛА: 

  

      1. Затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами з Порядком 

визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування 

рекламних засобів зовнішньої реклами на території Чупахівської 

селищної територіальної громади, згідно додатку (додаток 1). 

      2. Затвердити форму Договору тимчасового користування місцем 

розташування рекламного засобу з Розрахунком плати за тимчасове 

користування місцем розташування рекламного засобу, що 

додається (додаток 2). 

      3. Доручити фінансовому відділу Чупахівської селищної ради 

забезпечити ведення контролю нарахувань і сплати за тимчасове 

користування місцем по договірних зобов’язаннях 

       4. Затвердити Положення про Комісію з питань розміщення зовнішньої 

реклами на території Чупахівської селищної територіальної громади, згідно 

додатку  (додаток 3). 

       5. Визначити відділ ЖКГ та благоустрою Чупахівської селищної ради 

робочим органом відповідно до порядку «Правила розміщення зовнішньої 

реклами на території Чупахівської селищної територіальної громади». 

       6. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення. 



        7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань будівництва, житлово – комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин 

 

    Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Одинадцята сесія 

     Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження переліку земельних ділянок  

призначених для продажу права оренди на 

земельних торгах у формі аукціону окремими лотами 

 

З метою забезпечення ефективного використання земельного фонду 

Чупахівської територіальної громади в рамках ринкових умов та поповнення 

місцевого бюджету, виконання завдань по наповненню бюджету, враховуючи 

інвестиційну привабливість земельних ділянок, відповідно до статей 12, 127, 

134,135, 136, 137 ,138 139 Земельного кодексу України, пункту 34 частини 

першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

селищна рада ВИРІШИЛА : 

1.Затвердити перелік земельних ділянок комунальної власності 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області для 

продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону окремими 

лотами згідно додатку 1.  

2. Доручити Чупахівському селищному голові укласти договір на 

підготовку лотів та проведення земельних торгів.  

  3.Замовником проєктів землеустрою право оренди на яких підлягає 

продажу на земельних торгах визнати Чупахівську селищну раду.  

  4. Витрати на підготовку лотів, організацію та проведення земельних 

торгів покласти на переможця земельних торгів за кожним лотом. 

          5. Контроль виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

 

 

    Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

до рішення 11 сесії   

восьмого скликання 

28 вересня 2021 року  

 

 

Перелік земельних ділянок комунальної власності Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, що відводяться 

для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону 

окремими лотами 
 

№ 

п/п 

Кадастровий номер земельної 

ділянки 

Загальна площа (га) Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки (код 

згідно КВЦПЗ) 

/за рахунок яких 

земель 

відводиться/ 

1 2 3 4 

1 5920386300:01:001:6126 1,3422 16.00 

2 5920386300:01:001:6128 2,0000 16.00 

3 5920386300:01:001:6129 1,5994 16.00 

4 5920386300:01:001:6134 1,6134 16.00 

5 5920386300:01:001:6137 0,5401 16.00 

6 5920386300:01:003:0064 10,2229 16.00 

7 5920386300:01:003:0065 11,0933 16.00 

8 5920386300:01:003:0067 3,0004 16.00 

9 5920386300:01:003:0069 0,5255 16.00 

10 5920386300:01:003:0070 4,5430 16.00 

11 5920386300:01:004:0089 0,7878 16.00 

12 5920386300:01:003:0063 0,3555 16.00 

13 5920386300:01:003:0060 6,4439 16.00 

14 5920386300:01:004:0088 1,5478 16.00 

15 5920386300:01:004:0086 5,6948 16.00 

16 5920386300:01:004:0085 1,9448 16.00 

17 5920386300:01:004:0082 2,6302 16.00 

18 5920386300:01:004:0081 4,6337 16.00 

19 5920386300:01:004:0083 5,0158 16.00 

20 5920386300:01:001:6131 8,2649 16.00 

21 5920386300:01:001:6127 3,9000 16.00 

22 5920386300:01:001:6133 9,5732 16.00 

23 5920386300:01:001:6128 2,0000 16.00 

24 5920386300:01:001:6134 1,3505 16.00 

25 5920382000:01:004:5038 6,6331 16.00 

26 5920382000:01:004:5034 5,7428 16.00 

27 5920382000:01:002:5068 4,1207 01.01 

28 5920382000:01:002:5067 2,9644 01.01 

29 5920382800:01:001:5728 16,7358 16.00 



30 5920382800:01:001:5730 22,2689 16.00 

31 5920382800:01:001:5729 16,2595 16.00 

32 5920355500:01:001:5487 9,2612 16.00 

33 5920355500:01:001:5486 4,9838 16.00 

34 5920355500:01:001:5482 4,5127 16.00 

35 5920355500:01:003:0293 9,6507 16.00 

36 5920355500:01:001:5500 9,3664 16.00 

37 5920355500:01:001:5491 6,7635 16.00 

38 5920355500:01:002:0162 19,5239 16.00 

39 5920355500:01:002:0117 4,9684 16.00 

40 5920382000:01:004:5036 19,0873 18.00 

41 5920382000:01:003:5085 32,9872 18.00 

42 5920382000:01:003:5084 13,8721 18.00 

43 5920382000:01:003:5082 7,0368 18.00 

44 5920385400:01:001:5890 16,0388 01.01 

45 5920385400:01:001:5889 16,0387 01.01 

46 5920385400:01:001:5891 16,0387 01.01 

47 5920385400:01:001:5892 16,0388 01.01 

48 5920386300:01:003:0241 14,0621 01.01 

49 5920386300:01:003:0240 14,0621 01.01 

  

Всього 

 

395,4550 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                      Микола МАСЛЮК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Одинадцята сесія 

      Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

для створення громадських пасовищ 

 

   Керуючись статями 12, 22, 34, 83, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу 

України,  пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для створення громадських 

пасовищ (код згідно КВЦПЗ- 18.00) на території Чупахівської селищної ради, 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, селищна рада В И Р І Ш И Л А: 

 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Чупахівській селищній раді для створення громадських пасовищ (код згідно 

КВЦПЗ- 18.00), на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер: 5920385400:01:001:5686. 

      2. Чупахівській селищній раді провести державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку комунальної власності, для створення 

громадських пасовищ (код згідно КВЦПЗ - 18.00), площею 9,1930 га з 

кадастровим номером: 5920385400:01:001:5686 із земель запасу  

сільськогосподарського призначення, за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської області 

відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень». 

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

 

 

    Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 
 

 



                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

для створення громадських пасовищ 

 

   Керуючись статями 12, 22, 34, 83, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу 

України,  пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для створення громадських 

пасовищ (код згідно КВЦПЗ- 18.00) на території Чупахівської селищної ради, 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, селищна рада В И Р І Ш И Л А: 

 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Чупахівській селищній раді для створення громадських пасовищ (код згідно 

КВЦПЗ- 18.00),  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер: 5920355500:01:001:5497. 

      2. Чупахівській селищній раді провести державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку комунальної власності, для створення 

громадських пасовищ (код згідно КВЦПЗ - 18.00), площею 26,1714 га з 

кадастровим номером: 5920355500:01:001:5497 із земель запасу  

сільськогосподарського призначення, за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської області 

відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень». 

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 

 

 

    Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ 
 

 

 

 

 



                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

для створення громадських пасовищ 

 

   Керуючись статями 12, 22, 34, 83, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу 

України,  пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для створення громадських 

пасовищ (код згідно КВЦПЗ- 18.00) на території Чупахівської селищної ради, 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, селищна рада В И Р І Ш И Л А: 

 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Чупахівській селищній раді для створення громадських пасовищ (код згідно 

КВЦПЗ- 18.00),  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер: 5920385400:01:001:5683. 

      2. Чупахівській селищній раді провести державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку комунальної власності, для створення 

громадських пасовищ (код згідно КВЦПЗ - 18.00), площею 3,7471 га з 

кадастровим номером: 5920385400:01:001:5683 із земель запасу  

сільськогосподарського призначення, за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської області 

відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень». 

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

 

 

    Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ 
 

 

 

 

 



                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

для створення громадських пасовищ 

 

   Керуючись статями 12, 22, 34, 83, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу 

України,  пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для створення громадських 

пасовищ (код згідно КВЦПЗ- 18.00) на території Чупахівської селищної ради, 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, селищна рада В И Р І Ш И Л А: 

 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Чупахівській селищній раді для створення громадських пасовищ (код згідно 

КВЦПЗ - 18.00),  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер: 5920355500:01:001:5485. 

      2. Чупахівській селищній раді провести державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку комунальної власності, для створення 

громадських пасовищ (код згідно КВЦПЗ - 18.00), площею 22,5336 га з 

кадастровим номером: 5920355500:01:001:5485 із земель запасу  

сільськогосподарського призначення, за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської області 

відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень». 

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

 

 

    Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 



                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

для створення громадських пасовищ 

 

   Керуючись статями 12, 22, 34, 83, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу 

України,  пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для створення громадських 

пасовищ (код згідно КВЦПЗ- 18.00) на території Чупахівської селищної ради, 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, селищна рада В И Р І Ш И Л А: 

 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Чупахівській селищній раді для створення громадських пасовищ (код згідно 

КВЦПЗ- 18.00),  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер: 5920355500:01:002:0111. 

      2. Чупахівській селищній раді провести державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку комунальної власності, для створення 

громадських пасовищ (код згідно КВЦПЗ - 18.00), площею 9,0535 га з 

кадастровим номером: 5920355500:01:002:0111 із земель запасу  

сільськогосподарського призначення, за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської області 

відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень». 

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

 

 

    Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 



                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

для створення громадських пасовищ 

 

   Керуючись статями 12, 22, 34, 83, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу 

України,  пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для створення громадських 

пасовищ (код згідно КВЦПЗ- 18.00) на території Чупахівської селищної ради, 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, селищна рада В И Р І Ш И Л А: 

 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Чупахівській селищній раді для створення громадських пасовищ (код згідно 

КВЦПЗ- 18.00),  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер: 5920355500:01:001:5508. 

      2. Чупахівській селищній раді провести державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку комунальної власності, для створення 

громадських пасовищ (код згідно КВЦПЗ - 18.00), площею 4,3971 га з 

кадастровим номером: 5920355500:01:001:5508 із земель запасу  

сільськогосподарського призначення, за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської області 

відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень». 

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

 

 

    Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 



                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

для створення громадських пасовищ 

 

   Керуючись статями 12, 22, 34, 83, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу 

України,  пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для створення громадських 

пасовищ (код згідно КВЦПЗ- 18.00) на території Чупахівської селищної ради, 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, селищна рада В И Р І Ш И Л А: 

 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Чупахівській селищній раді для створення громадських пасовищ (код згідно 

КВЦПЗ- 18.00),  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер: 5920355500:01:002:0153. 

      2. Чупахівській селищній раді провести державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку комунальної власності, для створення 

громадських пасовищ (код згідно КВЦПЗ - 18.00), площею 70,7477 га з 

кадастровим номером: 5920355500:01:002:0153 із земель запасу  

сільськогосподарського призначення, за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської області 

відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень». 

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

 

 

    Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ 

 
 

 

 

 



                                                              
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі ( на 

місцевості) під проектними ( польовими) дорогами у масивах земель 

сільськогосподарського призначення на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області 

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 37, 116, 122, 186 

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

законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності 

на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

стимулювання зрошення в Україні» від 10 липня 2018 року №2498 - VII, 

Постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 476 « Про 

затвердження порядку проведення інвентаризації земель», рішення постійної 

комісії з питань будівництва, житлово – комунального господарства, 

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

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі ( на місцевості) під проектними ( польовими) 

дорогами у масивах земель сільськогосподарського призначення на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі ( на місцевості) під 

проектними ( польовими) дорогами у масивах земель сільськогосподарського 

призначення на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області.( всього 76 земельних ділянок загальною площею – 28,2668 

га). 

2. Зареєструвати право комунальної власності за Чупахівською селищною 

радою на земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

призначення ( Додаток 1)відповідно до Закону України « Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».  

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань будівництва, житлово – коммунального господарства,  

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                             
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі ( на 

місцевості) під проектними ( польовими) дорогами у масивах земель 

сільськогосподарського призначення на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області 

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 37, 116, 122, 186 

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

законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності 

на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

стимулювання зрошення в Україні» від 10 липня 2018 року №2498 - VII, 

Постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 476 « Про 

затвердження порядку проведення інвентаризації земель», рішення постійної 

комісії з питань будівництва, житлово – комунального господарства, 

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

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі ( на місцевості) під проектними ( польовими) 

дорогами у масивах земель сільськогосподарського призначення на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі ( на місцевості) під 

проектними ( польовими) дорогами у масивах земель 

сільськогосподарського призначення на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. ( всього 81 земельна ділянока 

загальною площею – 27,7003 га). 

2. Зареєструвати право комунальної власності за Чупахівською селищною 

радою на земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

призначення ( Додаток 1) відповідно до Закону України « Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».  

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань будівництва, житлово – коммунального господарства,  

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                             
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

 

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

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

126, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, по ( конфіденційна інформація), площею 

0,0154 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду ПСП АФ « Піонер» для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (код згідно КВЦПЗ 03.07) за адресою: ( конфіденційна інформація), 

Чупахівська селищна рада Охтирський район Сумської області, кадастровий 

номер земельної ділянки 5920382000:01:005:1022. 

     2. Надати дозвіл Чупахівській селищній раді зареєструвати право 

комунальної власності на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (код згідно КВЦПЗ 03.07), площею 0,0154 

га, розташовану за адресою: ( конфіденційна інформація), Охтирського 

району Сумської області на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району, Сумської області кадастровий номер 

5920382000:01:005:1022. 

3. Чупахівській селищній раді здійснити відповідні дії щодо державної 

реєстрації речових права комунальної власності на земельну ділянку, 

відповідно до Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень».  

4.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань будівництва, житлово – комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 

            Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 
 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920386300:01:003:0215 

 

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

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

Земельного кодексу України, Законом України « Про землеустрій», 

розглянувши технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:   

        1.  Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності ( кадастровий номер 

5920386300:01:003:0215 ). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки ( кадастровий номер 5920386300:01:003:0215), яка 

перебуває в комунальній власності Чупахівської селищної ради із земель 

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

або користування громадянам чи юридичним особам) (код згідно КВЦПЗ 

16.00) за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

          3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які 

сформувалися в результаті поділу, з кадастровими номерами: 

5920386300:01:003:0235;  5920386300:01:003:0236; 5920386300:01:003:0237; 

5920386300:01:003:0238; 5920386300:01:003:0239 відповідно до Закону 

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

обтяжень».  

          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань будівництва, житлово – коммунального господарства,  

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 
 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 
 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920386300:01:001:5671 

 

       Керуючись   пунктом 34 частини першої статті 26, статтею 33 Закону 

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

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

розглянувши технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:   

        1.  Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності ( кадастровий номер 

5920386300:01:001:5671). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки ( кадастровий номер 5920386300:01:001:5671), яка 

перебуває в комунальній власності Чупахівської селищної ради із земель 

запасу (для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) (код 

згідно КВЦПЗ 01.01) за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

          3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які 

сформувалися в результаті поділу з кадастровими номерами: 

5920386300:01:003:0240;  5920386300:01:003:0241, відповідно до Закону 

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

обтяжень».  

          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань будівництва, житлово – коммунального господарства,  

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 
 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

  Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  
 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920385400:01:001:5588 

 

       Керуючись   пунктом 34 частини першої статті 26, статтею 33 Закону 

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

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

розглянувши технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:   

        1.  Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності ( кадастровий номер 

5920385400:01:001:5588). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки ( кадастровий номер 5920385400:01:001:5588), яка 

перебуває в комунальній власності Чупахівської селищної ради із земель 

запасу ( для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) (код 

згідно КВЦПЗ 01.01) за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

          3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які 

сформувалися в результаті поділу з кадастровими номерами: 

5920385400:01:001:5889;  5920385400:01:001:5890; 5920385400:01:001:5891; 

5920385400:01:001:5892 відповідно до Закону України « Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».  

          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань будівництва, житлово – коммунального господарства,  

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 
 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 
 

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

56 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини 1  статті 26, статті 

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

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

врахувавши заяви громадян, селищна рада ВИРІШИЛА:   

 

1. Провести поділ земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, які перебувають в землях запасу та належать  на праві 

комунальної власності територіальній громаді в особі Чупахівської селищної 

ради розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області без змін цільового 

призначення, згідно додатку до рішення (додається). 

2. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

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

рішення. 

3. Розроблені технічні документації із землеустрою щодо поділу 

земельних ділянок подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 

сесії. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

  

 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                Додаток   

                                                                                                     до рішення 11 сесії 8 скликання  

                                                                                                     від 28.09.2021 « Про поділ  

                                                                                                     земельних  ділянок» 

 

 

№ 

п/

п 

Кадастровий номер  

Земельної ділянки 

Загальна 

 площа 

земельної 

ділянки 

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки 

(код КВЦПЗ) 

Кількість 

земельних 

ділянок, 

що утво-

рюється  

Площі 

земельних 

ділянок, що 

утворюються 

1 5920355500:01:001:5685 10,2793 Землі запасу 

(16.00) 

6 1 – 1,7132 га; 

2 - 1,7132 га; 

3 - 1,7132 га; 

4 - 1,7132 га; 

5 – 1,7132 га; 

6 - 1,7133 га; 
 

 

 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Семигуку Євгену Олександровичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Семигука Євгена Олександровича, зареєстрованого за адресою:                                        

( конфіденційна інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради, площею 2,0000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Семигуку Євгену Олександровичу у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель запасу 

комунальної власності на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920386300:01:003:0213. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Семигуку Євгену 

Олександровичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920386300:01:003:0213, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Семигуку Євгену Олександровичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Семигук Оксані Олексіївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Семигук Оксани Олексіївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація),  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану розташовану за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 

2,0000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Семигук Оксані Олексіївні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель запасу 

комунальної власності на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920386300:01:003:0214. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Семигук Оксані Олексіївні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація),  земельну ділянку 

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

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя –пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920386300:01:003:0214, розташовану на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Семигук Оксані Олексіївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Ковальову Івану Петровичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Ковальова Івана Петровича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

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

рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Ковальову  Івану Петровичу у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель запасу 

комунальної власності на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920386300:01:003:0212. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Ковальову  Івану 

Петровичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920386300:01:003:0212, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Ковальову  Івану Петровичу право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Кожевнікову Василю Анатолійовичу 

для ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Кожевнікова Василя Анатолійовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,5000 

га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кожевнікову Василю Анатолійовичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0142. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Кожевнікову Василю 

Анатолійовичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація),  

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920355500:01:002:0142, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Кожевнікову Василю Анатолійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Саєнку Олександру Петровичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Саєнка Олександра Петровича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,6000 га, селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Саєнку Олександру Петровичу для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920355500:01:002:0152. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Саєнку Олександру 

Петровичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація),  

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920355500:01:002:0152, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Саєнку Олександру Петровичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Серебрякову Віктору Григоровичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Серебрякова  Віктора Григоровича, зареєстрованого за адресою:                                    

( конфіденційна інформація),  про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,5000 

га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Серебрякову  Віктору Григоровичу для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920355500:01:002:0147. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Серебрякову  Віктору 

Григоровичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920355500:01:002:0147, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Серебрякову  Віктору Григоровичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Шудрик Надії Петрівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Шудрик Надії Петрівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,6000 га, селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Шудрик Надії Петрівні для ведення особистого селянського 

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

рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920355500:01:002:0119. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Шудрик Надії Петрівні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація),  земельну ділянку 

площею – 1,6000 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920355500:01:002:0119, розташовану на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Шудрик Надії Петрівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Манжай Інні Сергіївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Манжай Інни Сергіївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану в межах с. П’яткине на 

території Чупахівської селищної ради, площею 1,3566 га, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Манжай Інні Сергіївні для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)  в с. П’яткине на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:07:001:0007. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Манжай Інні Сергіївні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація),  земельну ділянку 

площею – 1,3566 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920382000:07:001:0007,  розташовану в межах с. П’яткине  на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Манжай Інні Сергіївні право власності на земельну ділянку 

оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці  Кужель Тетяні Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Кужель Тетяни Миколаївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану в межах смт Чупахівка 

на території Чупахівської селищної ради, площею 0,8669 га, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кужель Тетяні Миколаївні для ведення особистого селянського 

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

Чупахівська селищна рада, Охтирський район, Сумська область, кадастровий 

номер земельної ділянки 5920355500:02:001:3083. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Кужель Тетяні Миколаївні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 0,8669 га, для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920355500:02:001:3083,  розташовану в межах смт Чупахівка, Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Кужель Тетяні Миколаївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Вакуленку Анатолію Олексійовичу 

для ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Вакуленка Анатолія Олексійовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану в межах 

смт Чупахівка на території Чупахівської селищної ради, площею 0,8500 га, 

селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Вакуленко Анатолію Олексійовичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою смт 

Чупахівка, Чупахівська селищна рада, Охтирський район, Сумська область, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:02:001:3082. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Вакуленку Анатолію 

Олексійовичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 0,8500 га, для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення ( в тому числі угіддя – багаторічні насадження), кадастровий 

номер земельної ділянки  5920355500:02:001:3082,  розташовану в межах смт 

Чупахівка, Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

    3. Громадянину Вакуленку Анатолію Олексійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Гаранжі Вірі Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Гаранжи Віри Миколаївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану за межами с. Всадки на 

території Чупахівської селищної ради, площею 1,8500 га, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Гаранжі Вірі Миколаївні у власність  для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, розташованої за межами села Всадки  

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:003:0158. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Гаранжі Вірі Миколаївні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація),  земельну ділянку 

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

земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – під господарськими будівлями і дворами), кадастровий 

номер земельної ділянки  5920382000:01:003:0158,  розташовану за межами с. 

Всадки  на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

    3. Громадянці Гаранжі Вірі Миколаївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Красулі Леоніду Івановичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Красулі Леоніда Івановича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану в межах смт Чупахівка 

на території Чупахівської селищної ради, площею 0,1500 га, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Красулі Леоніду Івановичу у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованої в 

межах смт Чупахівка, Охтирського району, Сумської області, кадастровий 

номер земельної ділянки 5920355500:02:002:3074. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Красулі Леоніду 

Івановичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 0,1500 га, для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920355500:02:002:3074,  розташовану в межах смт Чупахівка, 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Красулі Леоніду Івановичу право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Леві Світлані Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Леви 

Світлани Миколаївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану в межах с.Оленинське 

на території Чупахівської селищної ради, площею 1,1000 га, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Леві Світлані Миколаївні у приватну власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель 

сільськогосподарського призначення, розташованої в межах с.Оленинське 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0152. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Леві Світлані Миколаївні, 

зареєстрованій за адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,1000 га, для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920355500:04:001:0152,  розташовану в межах с.Оленинське на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Леві Світлані Миколаївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Ромасю Владиславу Анатолійовичу 

для ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Ромася Владислава Анатолійовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 2,0000 

га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Ромасю Владиславу Анатолійовичу у власність  для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, розташованої за межами населеного 

пункту  на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:03:001:0018. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Ромасю Владиславу 

Анатолійовичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:03:001:0018,  розташовану за межами населених пунктів  

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

    3. Громадянину Ромасю Владиславу Анатолійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

     
Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Свириденку Анатолію Петровичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Свириденка Анатолія Петровича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 2,0000 

га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Свириденку Анатолію Петровичу у власність  для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованої за 

межами с. П’яткине Охтирського району Сумської області, кадастровий 

номер земельної ділянки 5920382000:01:008:0036. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Свириденку Анатолію 

Петровичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:008:0036,  розташовану за межами с. П’яткине на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Свириденку Анатолію Петровичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Лисоконь Ірині Миколаївні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Лисоконь Ірини Миколаївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану в межах с.Оленинське 

на території Чупахівської селищної ради, площею 1,0000 га, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Лисоконь Ірині Миколаївні  для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в селі Оленинське на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0147. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Лисоконь Ірині Миколаївні, 

зареєстрованій за адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,0000 га, для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920355500:04:001:0147,  розташовану в межах с.Оленинське на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Лисоконь Ірині Миколаївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Ємець Інні Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Ємець Інни Миколаївни, зареєстрованої за адресою( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,2356  га, 

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Ємець Інні Миколаївні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, розташованої за межами населених 

пунктів на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0173. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Ємець Інні Миколаївні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація),  земельну ділянку 

площею – 1,2356 га  для ведення особистого селянського господарства із 

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

кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:01:002:0173, розташовану 

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

    3. Громадянці Ємець Інні Миколаївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Ткаченку Михайлу Костянтиновичу 

для ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Ткаченка Михайла Костянтиновича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація),  про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,8342 

га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Ткаченку Михайлу Костянтиновичу для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001:5187. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Ткаченку Михайлу 

Костянтиновичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5187, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Ткаченку Михайлу Костянтиновичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Гаранжі Олексію Миколайовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Гаранжі Олексія Миколайовича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

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

рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Гаранжі Олексію Миколайовичу для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001:5188. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Гаранжі Олексію 

Миколайовичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5188, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Гаранжі Олексію Миколайовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Бекчанову Камілджану Матчановичу 

для ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Бекчанова Камілджана Матчановича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,6411 

га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Бекчанову Камілджану Матчановичу для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001:5224. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Бекчанову Камілджану 

Матчановичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація),  

земельну ділянку площею – 1,6411 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5224, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Бекчанову Камілджану Матчановичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Порохні Володимиру Васильовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Порохні Володимира Васильовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,6420 

га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Порохні Володимиру Васильовичу для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001:5223. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Порохні Володимиру 

Васильовичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,6420 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5223, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Порохні Володимиру Васильовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Бірюкову Ігорю Олександровичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Бірюкова Ігоря Олександровича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

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

рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Бірюкову Ігорю Олександровичу для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001:5184. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Бірюкову Ігорю 

Олександровичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001: 5184, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Бірюкову Ігорю Олександровичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Апанасенку Олегу Анатолійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Апанасенка Олега Анатолійовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 2,0000 

га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Апанасенку Олегу Анатолійовичу для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920355500:01:002:0160. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Апанасенку Олегу 

Анатолійовичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920355500:01:002:0160, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Апанасенку Олегу Анатолійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Федоровій Тетяні Володимирівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Федорової Тетяни Володимирівни, зареєстрованої за адресою: 

(конфіденційна інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,6420 

га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Федоровій Тетяні Володимирівні для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001:5222. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Федоровій Тетяні 

Володимирівні, зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація),  

земельну ділянку площею – 1,6420 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001: 5222, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Федоровій Тетяні Володимирівні право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Бекчановій Антоніні Іванівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Бекчанової Антоніни Іванівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

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

рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Бекчановій Антоніні Іванівні для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001:5185. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Бекчановій Антоніні 

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

ділянку площею – 1,8342 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001: 5185, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Бекчановій Антоніні Іванівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Гончар Наталії Володимирівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Гончар Наталії  Володимирівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

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

рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Гончар Наталії Володимирівні для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001:5183. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Гончар Наталії  

Володимирівні, зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001: 5183, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Гончар Наталії  Володимирівні право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Байстрюченко Валентині Іванівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Байстрюченко Валентини Іванівни, зареєстрованої за адресою: 

(конфіденційна інформація),  про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,8342 

га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Байстрюченко Валентині Іванівні для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001:5202. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Байстрюченко Валентині 

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

ділянку площею – 1,8342 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001: 5202, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Байстрюченко Валентині Іванівні право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Німчуновій Юлії Михайлівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Німчунової Юлії Михайлівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,8359 га, селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Німчуновій Юлії Михайлівні для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001:5181. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Німчуновій Юлії 

Михайлівні, зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація),  

земельну ділянку площею – 1,8359 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001: 5181, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Німчуновій Юлії Михайлівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Резниченко Любові Миколаїівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Резниченко Любові Миколаїівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

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

рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Резниченко Любові Миколаїівні для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001:5186. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Резниченко Любові 

Миколаїівні, зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001: 5186, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Резниченко Любові Миколаїівні право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Ткаченко Наталії Іванівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Ткаченко Наталії Іванівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,6420 га, селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Ткаченко Наталії Іванівні для ведення особистого селянського 

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

рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920382000:01:001:5238. 

    2. Передати у приватну власність Ткаченко Наталії Іванівні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,6420 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920382000:01:001:5238, розташовану на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Ткаченко Наталії Іванівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Хижняк Тетяні Григорівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Хижняк Тетяни Григорівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

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

рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Хижняк Тетяні Григорівні для ведення особистого селянського 

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

рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920382000:01:001:5208. 

    2. Передати у приватну власність Хижняк Тетяні Григорівні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,8342 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920382000:01:001:5208, розташовану на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Хижняк Тетяні Григорівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Яризко Валентині Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Яризко Валентини Миколаївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

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

рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Яризко Валентині Миколаївні для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920355500:01:002:0158. 

    2. Передати у приватну власність Яризко Валентині Миколаївні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку 

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

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920355500:01:002:0158, розташовану на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Яризко Валентині Миколаївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Яризько Аллі Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Яризько  Алли Миколаївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

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

рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Яризько Аллі Миколаївні для ведення особистого селянського 

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

рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920382000:01:001:5191. 

    2. Передати у приватну власність Яризько Аллі Миколаївні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,8342 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920382000:01:001:5191, розташовану на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Аллі Миколаївні право власності на земельну ділянку 

оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Ткаченко Світлані Олександрівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Ткаченко Світлани Олександрівни, зареєстрованої за адресою: ( 

конфіденційна інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,8342 

га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Ткаченко Світлані Олександрівні для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001:5197. 

    2. Передати у приватну власність Ткаченко Світлані Олександрівні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,8342 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920382000:01:001:5197, розташовану на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Ткаченко Світлані Олександрівні право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Рубан Тетяні Валеріївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Рубан Тетяни Валеріївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,3736 га, селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Рубан Тетяні Валеріївні для ведення особистого селянського 

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

рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920355500:01:002:0157. 

    2. Передати у приватну власність Рубан Тетяні Валеріївні, зареєстрованій  

за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку площею – 1,3736 

га  для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – 

пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:01:002:0157, 

розташовану на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

    3. Громадянці Рубан Тетяні Валеріївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Кужелю Олександру Сергійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Кужеля Олександра Сергійовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,8342 

га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кужелю Олександру Сергійовичу для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001:5199. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Кужелю Олександру 

Сергійовичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5199, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Кужелю Олександру Сергійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Байстрюченко Вікторії Георгіївні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Байстрюченко Вікторії Георгіївни, зареєстрованої за адресою: 

(конфіденційна інформація),  про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,9541 

га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Байстрюченко Вікторії Георгіївні для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920355500:01:002:0154. 

    2. Передати у приватну власність Байстрюченко Вікторії Георгіївні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,9541 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920355500:01:002:0154, розташовану на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Байстрюченко Вікторії Георгіївні право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Бондаренку Володимиру 

Олександровичу для ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Бондаренка Володимира Олександровича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,3736 

га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Бондаренку Володимиру Олександровичу для ведення 

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

Чупахівська селищна рада Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0156. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Бондаренку Володимиру 

Олександровичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація),  

земельну ділянку площею – 1,3736 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920355500:01:002:0156, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Бондаренку Володимиру Олександровичу право 

власності на земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про 

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

 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Ткаченку Олександру Сергійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Ткаченка Олександра Сергійовича, зареєстрованого за адресою: ( 

конфіденційна інформація),  про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,6420 

га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Ткаченку Олександру Сергійовичу для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001:5231. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Ткаченку Олександру 

Сергійовичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,6420 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5231, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Ткаченку Олександру Сергійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Гальосі Олександру Миколайовичу 

для ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Гальоси Олександра Миколайовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація),  про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 2,0000 

га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Гальосі Олександру Миколайовичу для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920355500:01:002:0159. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Гальосі Олександру 

Миколайовичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація),  

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920355500:01:002:0159, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Гальосі Олександру Миколайовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Козирці Олександру Віталійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Козирки Олександра Віталійовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація),  про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,8342 

га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Козирці Олександру Віталійовичу для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001:5190. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Козирці Олександру 

Віталійовичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5190, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Козирці Олександру Віталійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Кужель Ользі Олександрівні для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Кужель Ольги  Олександрівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

КВЦПЗ 02.01), розташовану за адресою: вул. Воздвиженська, смт Чупахівка, 

Чупахівської селищної ради, площею 0,1002 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кужель Ользі Олександрівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою: ( конфіденційна інформація),  

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:02:001:3089. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Кужель Ользі 

Олександрівні, зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 0,1002 га  для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) ( 

в тому числі угіддя – землі житлової та громадської забудови), кадастровий 

номер земельної ділянки  5920355500:02:001:3089, розташовану за адресою: ( 

конфіденційна інформація)  Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

    3. Громадянці Кужель Ользі Олександрівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки громадянці Хрякову Миколі Васильовичу у власність для 

ведення особистого селянського господарства   

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 

12,118,121,125,126,186 Земельного кодексу України, рішення постійної 

комісії з питань будівництва, житлово – комунального господарства, 

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

заяву громадянина Хрякова Миколи Васильовича, зареєстрованого  за 

адресою: ( конфіденційна інформація), про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03),   в 

с.Грінченкове на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області площею 0,2800 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

     1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

гр.Хрякову Миколі Васильовичу у власність за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 

розташованої в межах с.Грінченкове Охтирського району Сумської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:02:001:0496. 

   2.Передати у приватну власність громадянину Хрякову Миколі 

Васильовичу, зареєстрованому за адресою: ( конфіденційна інформація),  

земельну ділянку площею-0,2800 га для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки 5920382000:02:001:0496, розташовану в межах с.Грінченкове  на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

  3. Громадянину  Хрякову Миколі Васильовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Теребію Олександру Володимировичу 

для ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Теребія Олександра Володимировича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 2,0000 

га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Теребію Олександру Володимировичу у власність  для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованої за 

межами с. П’яткине Охтирського району Сумської області, кадастровий 

номер земельної ділянки 5920382000:01:008:0037. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Теребію Олександру 

Володимировичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна 

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

селянського господарства із земель запасу комунальної власності 

сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – пасовища), 

кадастровий номер земельної ділянки  5920382000:01:008:0037,  розташовану 

за межами с. П’яткине на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

    3. Громадянину Теребію Олександру Володимировичу, право власності 

на земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Биковець Ользі  Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Биковець Ольги Миколаївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану за межами с. Всадки на 

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

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Биковець Ользі Миколаївні у власність  для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, розташованої за межами села Всадки  

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:003:0159. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Биковець Ользі Миколаївні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку 

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

земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – під господарськими будівлями і дворами), кадастровий 

номер земельної ділянки  5920382000:01:003:0159,  розташовану за межами с. 

Всадки  на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

    3. Громадянці Биковець Ользі Миколаївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Цебрій Петру Михайловичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Цебрія Петра Михайловича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

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

рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Цебрію Петру Михайловичу у власність із земель запасу комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:001:5198. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Цебрію Петру 

Михайловичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5190, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Цебрію Петру Михайловичу право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Закаблук Ірині Павлівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Закаблук Ірини Павлівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,6420 га, селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Закаблук Ірині Павлівні  у власність із земель запасу комунальної власності 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:001:5227. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Закаблук Ірині Павлівні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,6420 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920382000:01:001:5227, розташовану на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Закаблук Ірині Павлівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Тертичному Володимиру Сергійовичу 

для ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Тертичного Володимира Сергійовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація),  про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,8342 

га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Тертичному Володимиру Сергійовичу у власність із земель запасу 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:001:5193. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Тертичному Володимиру 

Сергійовичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5193, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Тертичному Володимиру Сергійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Слесь Світлані Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Слесь Світлани Миколаївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,6420 га, селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Слесь Світлані Миколаївні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель запасу 

комунальної власності на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:001:5221. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Слесь Світлані Миколаївні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,6420 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920382000:01:001:5221, розташовану на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Слесь Світлані Миколаївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Діденко Ользі Володимирівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Діденко Ольги Володимирівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

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

рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Діденко Ользі Володимирівні у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель запасу 

комунальної власності на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:001:5196. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Діденко Ользі 

Володимирівні, зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5196, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Діденко Ользі Володимирівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Рубан Вікторії Валеріївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Рубан Вікторії Валеріївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація),  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,6420 га, селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Рубан Вікторії Валеріївні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель запасу 

комунальної власності на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:001:5236. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Рубан Вікторії Валеріївні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,6420 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920382000:01:001:5236, розташовану на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Рубан Вікторії Валеріївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Кужель Ользі Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Кужель Ольги Миколаївни, зареєстрованої за адресою ( конфіденційна 

інформація),  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,6420 га, селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Кужель Ользі Миколаївні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель запасу 

комунальної власності на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:001:5229. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Кужель Ользі Миколаївні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація),  земельну ділянку 

площею – 1,6420 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920382000:01:001:5229, розташовану на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Кужель Ользі Миколаївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Пирлик Ганні Іванівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Пирлик Ганни Іванівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,6420 га, селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Пирлик Ганні Іванівні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель запасу 

комунальної власності на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:001:5225. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Пирлик Ганні Іванівні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,6420 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920382000:01:001:5225, розташовану на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Пирлик Ганні Іванівні право власності на земельну ділянку 

оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Карпенко Марині Олександрівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Карпенко Марини Олександрівни, зареєстрованої за адресою:( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,6420 га, селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Карпенко Марині Олександрівні у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель запасу 

комунальної власності на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:001:5233. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Карпенко Марині 

Олександрівні, зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,6420 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5233, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Карпенко Марині Олександрівні право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Боровенській Тетяні Олексіївні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Боровенської Тетяни Олексіївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

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

рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Боровенській Тетяні Олексіївні у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель запасу 

комунальної власності на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:001:5200. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Боровенській Тетяні 

Олексіївні, зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5200, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Боровенській Тетяні Олексіївні право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Тертичній Наталії Сергіївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Тертичної Наталії Сергіївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

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

рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Тертичній Наталії Сергіївні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель запасу 

комунальної власності на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:001:5194. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Тертичній Наталії Сергіївні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,8342 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920382000:01:001:5194, розташовану на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Тертичній Наталії Сергіївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Ткаченко Світлані Валентинівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Ткаченко Світлани Валентинівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація),  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

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

рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Ткаченко Світлані Валентинівні у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель запасу 

комунальної власності на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:001:5182. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Ткаченко Світлані 

Валентинівні, зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5182, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Ткаченко Світлані Валентинівні право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

        Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Карпенку Ігорю Івановичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Карпенка Ігоря Івановича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

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

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

рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Карпенку Ігорю Івановичу у власність із земель запасу комунальної власності 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:001:5195. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Карпенку Ігорю 

Івановичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація),  

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5195, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Карпенку Ігорю Івановичу право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



                                                                       
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Івахову Миколі Вікторовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Івахова Миколи 

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

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03), розташовану на території Чупахівської селищної ради, 

площею 2,0000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

     1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Івахову Миколі Вікторовичу для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920355500:01:002:0163. 

     2. Передати у приватну власність громадянину Івахову Миколі 

Вікторовичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація),  

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920355500:01:002:0163, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

     3. Громадянину Івахову Миколі Вікторовичу право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ      
 
 
 
                                                                



                                                                      
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

           Одинадцята  сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Олтян Любові Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Олтян Любові 

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

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03), розташовану на території Чупахівської селищної ради, 

площею 2,0000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Олтян Любові Миколаївні для ведення особистого селянського 

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

рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920355500:01:002:0174. 

      2. Передати у приватну власність громадянці Олтян Любові Миколаївні, 

зареєстрованій  за  адресою:( конфіденційна інформація), земельну ділянку 

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

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920355500:01:002:0174, розташовану на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

     3. Громадянці Олтян Любові Миколаївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

      Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



                                                                        
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

           Одинадцята  сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Ареховій Тамарі Іванівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Арехової Тамари 

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

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03), розташовану на території Чупахівської селищної ради, 

площею 1,5000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Ареховій Тамарі Іванівні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920355500:01:002:0121. 

      2. Передати у приватну власність громадянці Ареховій Тамарі Іванівні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,5000 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920355500:01:002:0121, розташовану на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

      3. Громадянці Ареховій Тамарі Іванівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 

 



                                                            
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

           Одинадцята  сесія 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Лимарь Діні Георгіївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Лимарь Діни Георгіївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану на території 

Чупахівської селищної ради, площею 1,6420 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Лимарь Діні Георгіївні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920382000:01:001:5242. 

     2. Передати у приватну власність громадянці Лимарь Діні Георгіївні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,6420 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920382000:01:001:5242, розташовану на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

     3. Громадянці Лимарь Діні Георгіївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

      Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                       
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

           Одинадцята  сесія 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Боровенському Олександру 

Павловичу для ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Боровенського Олександра Павловича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану на 

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

ВИРІШИЛА: 
 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Боровенському Олександру Павловичу у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:001:5205. 

      2. Передати у приватну власність громадянину Боровенському 

Олександру Павловичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна 

інформація), земельну ділянку площею – 1,8342 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – пасовища), 

кадастровий номер земельної ділянки  5920382000:01:001:5205, розташовану 

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

      3. Громадянину Боровенському Олександру Павловичу право власності 

на земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 



                                                                      
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Шульзі Любові Іванівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Шульги Любові Іванівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану на території 

Чупахівської селищної ради, площею 1,8342 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Шульзі Любові Іванівні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920382000:01:001:5209. 

      2. Передати у приватну власність громадянці Шульзі Любові Іванівні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1, 8342 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920382000:01:001:5209, розташовану на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

     3. Громадянці Шульзі Любові Іванівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

      Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



                                                                       
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

           Одинадцята  сесія 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Тертичній Тетяні Володимирівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Тертичної Тетяни Володимирівни, зареєстрованої за адресою: 

(конфіденційна інформація), Охтирського району Сумської області,  про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03), розташовану на території Чупахівської селищної ради, 

площею 1,6420 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Тертичній Тетяні Володимирівні у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:001:5230. 

      2. Передати у приватну власність громадянці Тертичній Тетяні 

Володимирівні, зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,6420 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5230, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      3. Громадянці Тертичній Тетяні Володимирівні право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

      Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



                                                             
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

            Одинадцята  сесія 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Кужель Валентині Яківні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Кужель Валентини Яківни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану на території 

Чупахівської селищної ради, площею 1,6420 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Кужель Валентині Яківні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920382000:01:001:5234. 

      2. Передати у приватну власність громадянці Кужель Валентині Яківні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,6420 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920382000:01:001:5234, розташовану на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

      3. Громадянці Кужель Валентині Яківні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

      Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                  
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

           Одинадцята  сесія 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Олещенко Лілії Сергіївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Олещенко Лілії Сергіївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану на території 

Чупахівської селищної ради, площею 1,6420 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Олещенко Лілії Сергіївні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920382000:01:001:5235. 

      2. Передати у приватну власність громадянці Олещенко Лілії Сергіївні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація),  земельну ділянку 

площею – 1,6420 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920382000:01:001:5235, розташовану на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

      3. Громадянці Олещенко Лілії Сергіївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

      Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                       
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

            Одинадцята  сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Боровенській Людмилі Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Боровенської Людмили Миколаївни, зареєстрованої за адресою: 

(конфіденційна інформація),  про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану на 

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

ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Боровенській Людмилі Миколаївні у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:001:5203. 

      2. Передати у приватну власність громадянці Боровенській Людмилі 

Миколаївні, зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація),  

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5203, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      3. Громадянці Боровенській Людмилі Миколаївні право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

      Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



                                                                       
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

            Одинадцята  сесія 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Дашутіну Дмитру Анатолійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Дашутіна Дмитра Анатолійовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація),  про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану на 

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

ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Дашутіну Дмитру Анатолійовичу у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:001:5207. 

      2. Передати у приватну власність громадянину Дашутіну Дмитру 

Анатолійовичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5207, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      3. Громадянину Дашутіну Дмитру Анатолійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

      Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



                                                                       
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

            Одинадцята  сесія 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Довгополу Анатолію Андрійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Довгопола Анатолія Андрійовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація),  про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану на 

території Чупахівської селищної ради, площею 1,6420 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 
 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Довгополу Анатолію Андрійовичу у власність із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:001:5241. 

      2. Передати у приватну власність громадянину Довгополу Анатолію 

Андрійовичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація),  

земельну ділянку площею – 1,6420 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5241, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      3. Громадянину Довгополу Анатолію Андрійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

       

Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



                                                                       
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

            Одинадцята  сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Хижняку Сергію Володимировичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Хижняка Сергія Володимировича, зареєстрованого за адресою: ( 

конфіденційна інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану на 

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

ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Хижняку Сергію Володимировичу у власність із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:001:5192. 

      2. Передати у приватну власність громадянину Хижняку Сергію 

Володимировичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна 

інформація),  земельну ділянку площею – 1,8342 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – пасовища), 

кадастровий номер земельної ділянки  5920382000:01:001:5192, розташовану 

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

      3. Громадянину Хижняку Сергію Володимировичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 



                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Волкову Сергію Олексійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Волкова Сергія Олексійовича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану на території 

Чупахівської селищної ради, площею 1,8342 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Волкову Сергію Олексійовичу у власність із земель комунальної власності 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:001:5189. 

      2. Передати у приватну власність громадянину Волкову Сергію 

Олексійовичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5189, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      3. Громадянину Волкову Сергію Олексійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

      Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 



                                                                       
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

            Одинадцята  сесія 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Ральцеву Сергію Анатолійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Ральцева Сергія Анатолійовича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану на території 

Чупахівської селищної ради, площею 1,8342 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Ральцеву Сергію Анатолійовичу у власність із земель комунальної власності 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:001:5206. 

     2. Передати у приватну власність громадянину Ральцеву Сергію 

Анатолійовичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація),  

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5206, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

     3. Громадянину Ральцеву Сергію Анатолійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

      Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                            
                                    ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

            Одинадцята  сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Зорич Галині Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Зорич Галини Миколаївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану на території 

Чупахівської селищної ради, площею 1,2974 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Зорич Галині Миколаївні для ведення особистого селянського 

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

рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920355500:01:002:0175. 

      2. Передати у приватну власність громадянці Зорич Галині Миколаївні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація),  земельну ділянку 

площею – 1,2974 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920355500:01:002:0175, розташовану на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

     3. Громадянці Зорич Галині Миколаївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

      Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                      
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

           Одинадцята  сесія 

                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Казьміній Вікторії Іванівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Казьміної Вікторії Іванівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану на території 

Чупахівської селищної ради, площею 1,3283 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Казьміній Вікторії Іванівні для ведення особистого селянського господарства 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська селищна рада (за межами 

населених пунктів) Охтирського району Сумської області, кадастровий 

номер земельної ділянки 5920386300:01:003:0191. 

      2. Передати у приватну власність громадянці Казьміній Вікторії Іванівні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,3283 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920386300:01:003:0191, розташовану на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

     3. Громадянці Казьміній Вікторії Іванівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

      Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                        
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

           Одинадцята  сесія 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Івахову Владиславу Миколайовичу 

для ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Івахова Владислава Миколайовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація),  про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану на 

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

ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Івахову Владиславу Миколайовичу для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920355500:01:002:0165. 

      2. Передати у приватну власність громадянину Івахову Владиславу 

Миколайовичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920355500:01:002:0165, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      3. Громадянину Івахову Владиславу Миколайовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



                                                                       
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

           Одинадцята  сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Іваховій Світлані Сергіївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Івахової Світлани Сергіївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану на території 

Чупахівської селищної ради, площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Іваховій Світлані Сергіївні для ведення особистого селянського 

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

рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920355500:01:002:0166. 

      2. Передати у приватну власність громадянці Іваховій Світлані Сергіївні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація),  земельну ділянку 

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

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя –рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920355500:01:002:0166, розташовану на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

      3. Громадянці Іваховій Світлані Сергіївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

      Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                     
                                 ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                   Охтирського району Сумської області 

                                                  Восьме  скликання 

              Одинадцята сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Стукало Ніні Григорівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Стукало Ніни Григорівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану в межах с. Оленинське 

на території Чупахівської селищної ради, площею 0,6000 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Стукало Ніні Григорівні у приватну власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель 

сільськогосподарського призначення, розташованої в межах с. Оленинське 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0153. 

2. Передати у приватну власність громадянці Стукало Ніні Григорівні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 0,6000 га  для ведення особистого селянського господарства із 

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

кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:04:001:0153, розташовану 

в межах с. Оленинське на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

3. Громадянці Стукало Ніні Григорівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



                                                                     
                                 ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                   Охтирського району Сумської області 

                                                  Восьме  скликання 

              Одинадцята сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Поддячій Катерині Костянтинівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Поддячої Катерини 

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

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03), розташовану в межах с. Оленинське на території Чупахівської 

селищної ради, площею 0,2239 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Поддячій Катерині Костянтинівні у власність для ведення особистого 

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

с. Оленинське Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0155. 

      2. Передати у приватну власність громадянці Поддячій Катерині 

Костянтинівні, зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 0,2239 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920355500:04:001:0155, розташовану в межах с. Оленинське на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      3. Громадянці Поддячій Катерині Костянтинівні право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                       
                                 ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                   Охтирського району Сумської області 

                                                  Восьме  скликання 

             Одинадцята сесія 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Мініну Павлу Івановичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Мініна Павла Івановича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану за адресою: 

(конфіденційна інформація), на території Чупахівської селищної ради, 

площею 0,0965 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Мініну Павлу Івановичу у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель запасу в с. Оленинське, 

(конфіденційна інформація), Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0154. 

      2. Передати у приватну власність громадянину Мініну Павлу Івановичу, 

зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 0, 0965 га  для ведення особистого селянського господарства із 

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

кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:04:001:0154, розташовану 

в ( конфіденційна інформація),  на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

      3. Громадянину Мініну Павлу Івановичу право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

          Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                           
                                 ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                   Охтирського району Сумської області 

                                                  Восьме  скликання 

              Одинадцята сесія 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Поддячій Ользі Володимирівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Поддячої Ольги Володимирівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану в межах с. Оленинське 

на території Чупахівської селищної ради, площею 0,3949 га,селищна рада  

ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Поддячій Ользі Володимирівні у власність для ведення особистого 

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

с. Оленинське Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0156. 

      2. Передати у приватну власність громадянці Поддячій Ользі 

Володимирівні, зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 0,3949 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920355500:04:001:0156, розташовану в межах с. Оленинське на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      3. Громадянці Поддячій Ользі Володимирівні право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



                                                                      
                                 ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                   Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

            Одинадцята сесія 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Кубраку Євгенію Олександровичу для 

індивідуального садівництва 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Кубрака Євгенія 

Олександровича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація), 

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва (код згідно КВЦПЗ 01.05), 

розташовану в межах смт Чупахівка, вул. Лебединська, Охтирського району 

Сумської області, площею 0,1200 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Кубраку Євгенію Олександровичу у власність для індивідуального 

садівництва (код згідно КВЦПЗ 01.05) із земель запасу в межах смт 

Чупахівка, вул. Лебединська, Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:02:002:3075. 

2. Передати у приватну власність громадянину Кубраку Євгенію 

Олександровичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація),  

земельну ділянку площею – 0,1200 га  для індивідуального садівництва із 

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

ділянки  5920355500:02:002:3075, розташовану в межах смт Чупахівка, вул. 

Лебединська, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

3. Громадянину Кубраку Євгенію Олександровичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

      Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                            
                                    ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

             Одинадцята  сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Хижняк Марії Матвіївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Хижняк Марії 

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

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03), розташовану на території Чупахівської селищної ради, 

площею 1,6000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Хижняк Марії Матвіївні для ведення особистого селянського 

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

рада Охтирський район Сумська область, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920355500:01:002:0176. 

      2. Передати у приватну власність громадянці Хижняк Марії Матвіївні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація),  земельну ділянку 

площею – 1,6000 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920355500:01:002:0176, розташовану на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

      3. Громадянці Хижняк Марії Матвіївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

      Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                     
                                 ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                   Охтирського району Сумської області 

                                              Восьме  скликання 

            Одинадцята сесія 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки у власність 

громадянці Резниченко Лідії Федорівні для будівництва і 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Резниченко Лідії Федорівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація),  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

власність для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

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

конфіденційна інформація), площею 0,1500 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

       1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Лідії Федорівні у власність для будівництва і обслуговування  житлового 

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

КВЦПЗ 02.01) за адресою: ( конфіденційна інформація), кадастровий номер 

земельної ділянки 5920355500:02:001:3092. 

      2. Передати у приватну власність громадянці Резниченко Лідії Федорівні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 0,1500 га  для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 

земельної ділянки  5920355500:02:001:3092, розташовану за адресою: 

(конфіденційна інформація). 

      3. Громадянці Резниченко Лідії Федорівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 

 



                                                                      
                                 ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                   Охтирського району Сумської області 

                                                  Восьме  скликання 

              Одинадцята сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки у власність 

громадянці Савченко Наталії Павлівні для будівництва і 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Савченко Наталії Павлівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

власність для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

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

конфіденційна інформація), площею 0,1500 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Наталії Павлівни наданої для будівництва і обслуговування  житлового 

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

адресою: ( конфіденційна інформація),  кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:02:001:3090. 

      2. Передати у приватну власність громадянці Савченко Наталії Павлівні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація),  земельну ділянку 

площею – 0,1500 га  для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 

земельної ділянки  5920355500:02:001:3090, розташовану за адресою: ( 

конфіденційна інформація). 

     3. Громадянці Савченко Наталії Павлівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

           

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                        
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

            Одинадцята  сесія 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Демиденку Володимиру 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Демиденка Володимира Миколайовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 2,0000 

га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Демиденку Володимиру Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920385400:01:001:0818. 

       2. Передати у приватну власність громадянину Демиденку Володимиру 

Миколайовичу, зареєстрованому  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920385400:01:001:0818, розташовану за межами населених пунктів 

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

      3. Громадянину Демиденку Володимиру Миколайовичу право власності 

на земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 



                                                                     
                                 ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                   Охтирського району Сумської області 

                                                  Восьме  скликання 

              Одинадцята сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки у власність 

громадянці Кравченко Валентині Михайлівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за адресою: Чупахівська селищна 

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

5920355500:01:003:0323 

 

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

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

Земельного кодексу України, Закону України «Про порядок виділення в 

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

розглянувши заяву громадянки Кравченко Валентини Михайлівни про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), селищна рада  

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Валентині Михайлівні наданої для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (код згідно КВЦПЗ 01.01) на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:003:0323. 

     2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею 3,0478 га  

(угіддя–рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920355500:01:003:0323 власнику земельної частки (паю) відповідно до 

технічної документації із землеустрою.  

     3. Громадянці Кравченко Валентині Михайлівні здійснити відповідні дії, 

щодо реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до Закону 

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

обтяжень». 

 

 

           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 
 



                                                                       
                                     ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                   Охтирського району Сумської області 

                                                  Восьме  скликання 

              Одинадцята сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки у власність 

громадянці Алєйніковій Ганні Данилівні для будівництва і 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Алєйнікової Ганни 

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

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою: ( конфіденційна інформація),  

площею 0,1100 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Алєйніковій Ганні 

Данилівні для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код згідно КВЦПЗ 

02.01) за адресою: ( конфіденційна інформація), кадастровий номер земельної 

ділянки 5920386300:08:002:0001. 

      2. Передати у приватну власність громадянці Алєйніковій Ганні 

Данилівні, зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 0,1100 га  для будівництва і обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

кадастровий номер земельної ділянки  5920386300:08:002:0001, розташовану 

за адресою: ( конфіденційна інформація). 

      3. Громадянці Алєйніковій Ганні Данилівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».  

 

Селищний голова                           Олександр  КУЖЕЛЬ 

 
 



                                                          
                                 ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                   Охтирського району Сумської області 

                                                  Восьме  скликання 

              Одинадцята сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки у власність 

громадянці Алєйніковій Ганні Данилівні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Алєйнікової Ганни Данилівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) за адресою: (конфіденційна інформація), площею 0,3800 

га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Алєйніковій Ганні 

Данилівні для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) за адресою: ( конфіденційна інформація), кадастровий номер 

земельної ділянки 5920386300:08:002:0003. 

      2. Передати у приватну власність громадянці Алєйніковій Ганні 

Данилівні, зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 0,3800 га  для ведення особистого селянського 

господарства, кадастровий номер земельної ділянки  5920386300:08:002:0003, 

розташовану за адресою: ( конфіденційна інформація). 

      3. Громадянці Алєйніковій Ганні Данилівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».  

 

Селищний голова                           Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 

 



                                                           
                                 ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                   Охтирського району Сумської області 

                                                  Восьме  скликання 

               Одинадцята сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки у власність 

громадянці Алєйніковій Ганні Данилівні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Алєйнікової Ганни Данилівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація) про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) за адресою: ( конфіденційна інформація), площею 0,2200 

га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Алєйніковій Ганні 

Данилівні для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) за адресою: ( конфіденційна інформація),  кадастровий номер 

земельної ділянки 5920386300:08:002:0002. 

      2. Передати у приватну власність громадянці Алєйніковій Ганні 

Данилівні, зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 0,2200 га  для ведення особистого селянського 

господарства, кадастровий номер земельної ділянки  5920386300:08:002:0002, 

розташовану за адресою: ( конфіденційна інформація),  

      3. Громадянці Алєйніковій Ганні Данилівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».  

 

 

Селищний голова                           Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                     
                                 ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                   Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

            Одинадцята сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Котенко Альоні Олександрівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Котенко Альони Олександрівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану за адресою: вул. 

Охтирська, с. Олешня на території Чупахівської селищної ради, площею 

0,4119 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Котенко Альоні Олександрівні для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: вул. 

Охтирська, с. Олешня, Чупахівська селищна рада, Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920386300:02:001:0027. 

      2. Передати у приватну власність громадянці Котенко Альоні 

Олександрівні, зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація) 

земельну ділянку площею – 0,4119 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920386300:02:001:0027, розташовану за адресою: вул. Охтирська, с. Олешня, 

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

      3. Громадянці Котенко Альоні Олександрівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 



                                                                     
                                 ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                   Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

           Одинадцята сесія 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Тараніній Олені Іванівні для 

індивідуального садівництва 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Тараніної Олени 

Іванівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація) про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва (код згідно КВЦПЗ 01.05), 

розташовану в межах смт Чупахівка, вул. Лебединська, Охтирського району 

Сумської області, площею 0,1200 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Тараніній Олені Іванівні для індивідуального садівництва (код 

згідно КВЦПЗ 01.05) за адресою: вул.Зарічна, смт Чупахівка, Чупахівська 

селищна рада, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920355500:02:001:3091. 

2. Передати у приватну власність громадянці Тараніній Олені Іванівні, 

зареєстрованій  за  адресою: ( конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 0,1200 га  для індивідуального садівництва із земель запасу ( в 

тому числі угіддя–багаторічні насадження),кадастровий номер земельної 

ділянки  5920355500:02:001:3091, розташовану в межах смт Чупахівка, вул. 

Лебединська, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

3. Громадянину Кубраку Євгенію Олександровичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                          Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                     
                                 ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                   Охтирського району Сумської області 

                                                Восьме  скликання 

             Одинадцята сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки у власність 

громадянці Макаренко Надії Володимирівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради, Охтирського району, Сумської 

області, кадастровий номер: 5920382000:01:007:0022 

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

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

Земельного кодексу України, Закону України «Про порядок виділення в 

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

розглянувши заяву громадянки Макаренко Валентини Володимирівни, що діє 

в інтересах Макаренко Надії Володирівни за дорученням від 07.07.2021 

реєстраційний № 68/65-н/68-2021-2-26 про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованої за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Надії Володимирівні наданої для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (код згідно КВЦПЗ 01.01)  за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:007:0022. 

     2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею 2,9579 га  

(угіддя–рілля), кадастровий номер земельної ділянки  

5920382000:01:007:0022 власнику земельної частки (паю) відповідно до 

технічної документації із землеустрою.  

     3. Громадянці Макаренко Надії Володимирівні здійснити відповідні дії, 

щодо реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до Закону 

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

обтяжень». 

4. Громадянці Макаренко Надії Володимирівні відповідно до частини 

четвертої статті 81 Земельмного кодексу України провести відчудження 

земельної ділянки протягом року. 

           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 



                                                                     
                                 ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                   Охтирського району Сумської області 

                                                Восьме  скликання 

             Одинадцята сесія 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки у власність 

громадянці Макаренко Надії Володимирівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради, Охтирського району, Сумської 

області, кадастровий номер: 5920382000:01:007:0023 

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

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

Земельного кодексу України, Закону України «Про порядок виділення в 

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

розглянувши заяву громадянки Макаренко Валентини Володимирівни, що діє 

в інтересах Макаренко Надії Володирівни за дорученням від 07.07.2021 

реєстраційний № 68/65-н/68-2021-2-26 про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованої за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Надії Володимирівні наданої для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (код згідно КВЦПЗ 01.01)  за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:007:0023. 

     2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею 0,3378 га  

(угіддя–сіножаті), кадастровий номер земельної ділянки  

5920382000:01:007:0023 власнику земельної частки (паю) відповідно до 

технічної документації із землеустрою.  

     3. Громадянці Макаренко Надії Володимирівні здійснити відповідні дії, 

щодо реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до Закону 

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

обтяжень». 

4. Громадянці Макаренко Надії Володимирівні відповідно до частини 

четвертої статті 81 Земельмного кодексу України провести відчудження 

земельної ділянки протягом року. 

           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 



                                                                       
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

            Одинадцята  сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Яризьку Ігорю Анатолійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Яризька Ігоря Анатолійовича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану на території 

Чупахівської селищної ради, площею 1,6420 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Яризьку Ігорю Анатолійовичу для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001:5237. 

      2. Передати у приватну власність громадянину Яризьку Ігорю 

Анатолійовичу, зареєстрованому  за  адресою: (конфіденційна інформація) 

земельну ділянку площею – 1,6420 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5237, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      3. Громадянину Яризьку Ігорю Анатолійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

      Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                        
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

            Одинадцята  сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Горбатенку Сергію Петровичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Горбатенка Сергія Петровича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану на території 

Чупахівської селищної ради, площею 1,8342 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

     1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Горбатенку Сергію Петровичу для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001:5217. 

      2. Передати у приватну власність громадянину Горбатенку Сергію 

Петровичу, зареєстрованому  за  адресою: (конфіденційна інформація) 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5217, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      3. Громадянину Горбатенку Сергію Петровичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

        Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                       
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

            Одинадцята  сесія 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Бойку Віталію Дмитровичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Бойка Віталія Дмитровича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану на території 

Чупахівської селищної ради, площею 1,6420 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Бойку Віталію Дмитровичу для ведення особистого селянського 

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

рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920382000:01:001:5239. 

      2. Передати у приватну власність громадянину Бойку Віталію 

Дмитровичу, зареєстрованому  за  адресою: (конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1, 6420 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5239, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      3. Громадянину Бойку Віталію Дмитровичу право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                       
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

           Одинадцята  сесія 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Ткаченку Віталію Вікторовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Ткаченка Віталія Вікторовича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану на території 

Чупахівської селищної ради, площею 1,8342 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Ткаченку Віталію Вікторовичу для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001:5211. 

       2. Передати у приватну власність громадянину Ткаченку Віталію 

Вікторовичу, зареєстрованому  за  адресою: (конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5211, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      3. Громадянину Ткаченку Віталію Вікторовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

      Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                       
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

            Одинадцята  сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Федорову Андрію Володимировичу 

для ведення особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Федорова Андрія 

Володимировича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), 

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03), розташовану на території Чупахівської селищної ради, 

площею 1,6420 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Федорову Андрію Володимировичу для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001:5228. 

      2. Передати у приватну власність громадянину Федорову Андрію 

Володимировичу, зареєстрованому  за  адресою: (конфіденційна інформація) 

земельну ділянку площею – 1,6420 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5228, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      3. Громадянину Федорову Андрію Володимировичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                       
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

            Одинадцята  сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Кужелю Андрію Миколайовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Кужеля Андрія Миколайовича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану на території 

Чупахівської селищної ради, площею 1,6420 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кужелю Андрію Миколайовичу для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001:5226. 

      2. Передати у приватну власність громадянину Кужелю Андрію 

Миколайовичу, зареєстрованому  за  адресою: (конфіденційна інформація) 

земельну ділянку площею – 1, 6420 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5226, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

     3. Громадянину Кужелю Андрію Миколайовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 

 



                                                                       
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

            Одинадцята  сесія 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Боровенській Ганні Вадимівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Боровенської Ганни Вадимівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану на території 

Чупахівської селищної ради, площею 1,8342 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Боровенській Ганні Вадимівні для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001:5218. 

      2. Передати у приватну власність громадянці Боровенській Ганні 

Вадимівні, зареєстрованій  за  адресою: (конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5218, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      3. Громадянці Боровенській Ганні Вадимівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                       
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

            Одинадцята  сесія 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Глебовій Яні Михайлівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Глебової Яни Михайлівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану на території 

Чупахівської селищної ради, площею 1,8342 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Глебовій Яні Михайлівні для ведення особистого селянського 

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

рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920382000:01:001:5213. 

      2. Передати у приватну власність громадянці Глебовій Яні Михайлівні, 

зареєстрованій  за  адресою: (конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1, 8342 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920382000:01:001:5213, розташовану на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

      3. Громадянці Глебовій Яні Михайлівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                       
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

           Одинадцята  сесія 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Столяренко Тетяні Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Столяренко Тетяни Миколаївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану на території 

Чупахівської селищної ради, площею 1,8342 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Столяренко Тетяні Миколаївні для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001:5204. 

      2. Передати у приватну власність громадянці Столяренко Тетяні 

Миколаївні, зареєстрованій  за  адресою: (конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5204, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      3. Громадянці Столяренко Тетяні Миколаївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                       
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

            Одинадцята  сесія 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Багулі Володимиру Олексійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Багулі Володимира Олексійовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану на 

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

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Багулі Володимиру Олексійовичу для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001:5216. 

2. Передати у приватну власність громадянину Багулі Володимиру 

Олексійовичу, зареєстрованому  за  адресою: (конфіденційна інформація) 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5216, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

3. Громадянину Багулі Володимиру Олексійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 



                                                                       
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

            Одинадцята  сесія 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Кужель Ганні Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Кужель Ганни Миколаївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану на території 

Чупахівської селищної ради, площею 1,6420 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кужель Ганні Миколаївні для ведення особистого селянського 

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

рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920382000:01:001:5240. 

      2. Передати у приватну власність громадянці Кужель Ганні Миколаївні, 

зареєстрованій  за  адресою: (конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1, 6420 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920382000:01:001:5240, розташовану на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

      3. Громадянці Кужель Ганні Миколаївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                       
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

            Одинадцята  сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Топчій Олені Сергіївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Топчій Олени Сергіївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану на території 

Чупахівської селищної ради, площею 1,8342 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Топчій Олені Сергіївні для ведення особистого селянського 

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

рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920382000:01:001:5219. 

      2. Передати у приватну власність громадянці Топчій Олені Сергіївні, 

зареєстрованій  за  адресою: (конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1, 8342 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  

5920382000:01:001:5219, розташовану на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

      3. Громадянці Топчій Олені Сергіївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                       
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

            Одинадцята  сесія 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Горбатенко Вікторії Сергіївні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Горбатенко Вікторії Сергіївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану на території 

Чупахівської селищної ради, площею 1,8342 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Горбатенко Вікторії Сергіївні для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382000:01:001:5210. 

      2. Передати у приватну власність громадянці Горбатенко Вікторії 

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

ділянку площею – 1, 8342 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920382000:01:001:5210, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      3. Громадянці Горбатенко Вікторії Сергіївні  право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                       
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

            Одинадцята  сесія 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Гуцовій Альоні Олександрівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

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

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Гуцової Альони 

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

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03), розташовану на території Чупахівської селищної ради, 

площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Гуцовій Альоні Олександрівні для ведення особистого 

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

селищна рада Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920355500:01:002:0179. 

      2. Передати у приватну власність громадянці Гуцовій Альоні 

Олександрівні, зареєстрованій  за  адресою: (конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920355500:01:002:0179, розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      3. Громадянці Гуцовій Альоні Олександрівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                       
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

            Одинадцята  сесія 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Невдачиній Марині Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Невдачиної Марини Миколаївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану на території 

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

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Невдачиній Марині Миколаївні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920355500:01:002:0177. 

      2. Передати у приватну власність громадянці Невдачиній Марині 

Миколаївні, зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація) 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920355500:01:002:0177 розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      3. Громадянці Невдачиній Марині Миколаївні право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                       
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

           Одинадцята  сесія 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Макаренко Валентині Іванівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Макаренко Валентини Іванівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), розташовану на території 

Чупахівської селищної ради, площею 0,5500 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Макаренко Валентині Іванівні у власність за рахунок земель запасу для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:01:001:5872. 

      2. Передати у приватну власність громадянці Макаренко Валентині 

Іванівні, зареєстрованій  за  адресою: (конфіденційна інформація) земельну 

ділянку площею – 0,5500 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920385400:01:001:5872 розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      3. Громадянці Макаренко Валентині Іванівні, право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 

 



                                                                       
                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                  Охтирського району Сумської області 

                                               Восьме  скликання 

            Одинадцята  сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Макаренку Сергію Івановичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

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

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

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

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

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 

Макаренка Сергія Івановича, (конфіденційна інформація), про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 

розташовану на території Чупахівської селищної ради, площею 2,0000 га, 

селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Макаренку Сергію Івановичу у власність із земель запасу комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920385400:01:001:5882. 

      2. Передати у приватну власність громадянину Макаренку Сергію 

Івановичу, зареєстрованому  за  адресою: (конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

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

ділянки  5920385400:01:001:5882 розташовану на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      3. Громадянину Макаренку Сергію Івановичу, право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                               Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

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

сільськогосподарського виробництва розташованої за адресою: 

с.Оленинське, вул. Будильська, б.2 «є»  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

заяву ПСП АФ « Піонер», (конфіденційна інформація) про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду для ведення іншого сільськогосподарського призначення, площею 

0,0200 га, розташовану за адресою: ( конфіденційна інформація) на території 

Чупахівської селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл ПСП АФ « Піонер», (конфіденційна інформація) на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

для  іншого сільськогосподарського призначення, (код згідно КВЦПЗ 01.13) 

площею 0,0200 га, із земель запасу (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення, в тому числі угіддя – землі під 

сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами) 

кадастровий номер 5920355500:01:003:0303 розташовану за адресою: 

(конфіденційна інформація) на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

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

сільськогосподарського виробництва розташованої за адресою: 

с.Оленинське, вул. Будильська, б.2 «з»  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

заяву ПСП АФ « Піонер», (конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 

3,3854 га, розташовану за адресою: ( конфіденційна інформація) на території 

Чупахівської селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл ПСП АФ « Піонер», (конфіденційна інформація), на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, (код згідно 

КВЦПЗ 01.01) площею 3,3854 га, із земель запасу (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення, в тому числі угіддя – землі під 

сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами) 

кадастровий номер 5920355500:01:003:0312 розташовану за адресою: 

(конфіденційна інформація) на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

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

сільськогосподарського виробництва розташованої за адресою: 

с.Оленинське, вул. Будильська, б.2 «ж»  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

заяву ПСП АФ « Піонер», (конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 

0,6767 га, розташовану за адресою: вул. Будильська, б.2 «ж», с.Оленинське, 

Охтирського району, Сумської області, на території Чупахівської селищної 

ради, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл ПСП АФ « Піонер», (конфіденційна інформація), на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, (код згідно 

КВЦПЗ 01.01) площею 0,6767 га, із земель запасу (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення, в тому числі угіддя – землі під 

сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами) 

кадастровий номер 5920355500:01:003:0307 розташовану за адресою: вул. 

Будильська, б.2 «ж», с.Оленинське на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Теребію Сергію Миколайовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Теребія Сергія Миколайовича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

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

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Теребію Сергію Миколайовичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину Зосиму Руслану Юрійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Зосима Руслана Юрійовича, зареєстрованого 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

га за межами населених пунктів, на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину  Зосиму Руслану Юрійовичу для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Кузьменку Сергію Володимировичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Кузьменка Сергія Володимировича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 1,7000 га за межами населених пунктів, на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину  Кузьменку Сергію 

Володимировичу для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 1,7000 га із земель запасу 

сільськогосподарського призначення розташовану за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Гейку Володимиру Івановичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Гейка Володимира Івановича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

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

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину  Гейку Володимиру Івановичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,5000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Воробйову Ростиславу 

Олександровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Воробйова Ростислава Олександровича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

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

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину  Воробйову Ростиславу 

Олександровичу для ведення особистого селянського господарства (код 

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

сільськогосподарського призначення розташовану за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Водяницькій Юлії Дмитрівні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Водяницької Юлії Дмитрівни, зареєстрованої 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, на території Чупахівської 

селищної ради, орієнтовною площею 2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Водяницькій Юлії Дмитрівні  для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

             Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята сесія 

     Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Бардаку Олегу Вікторовичу 

для ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Бардака Олега Вікторовича, зареєстрованого 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану в межах с. 

П’яткине на території  Чупахівської селищної ради, орієнтовною площею 

1,7000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Бардаку Олегу Вікторовичу для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,7000 га,  розташовану в межах с. П’яткине на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 
 

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 
 
 
 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Остапенко Наталії Вікторівні 

для ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Остапенко Наталії Вікторівни, зареєстрованої 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану в межах с. 

Олешня, вул. Широка Охтирського району Сумської області, орієнтовною 

площею 0,3500 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Остапенко Наталії Вікторівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,3500 га, розташовану в межах   с.Олешня на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 
 
 
           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 
 
 
 
 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Кіяшко Катерині Іванівні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Кіяшко Катерини Іванівни, зареєстрованої за 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану в межах с. 

Олешня, вул. Широка Охтирського району Сумської області, орієнтовною 

площею 0,1800 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Кіяшко Катерині Іванівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,1800 га,  розташовану в межах с.Олешня на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 
 

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Швецову Володимиру 

Олексійовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Швецова Володимира Олексійовича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,  

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради  Охтирського району Сумської області, орієнтовною площею 

2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Швецову Володимиру 

Олексійовичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 2,0000 га,  розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 
 
 
           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                        
                                    ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                   Охтирського району Сумської області 

                                                  Восьме  скликання 

              Одинадцята сесія 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Міславському Тарасу 

Вікторовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянина Міславського Тараса Вікторовича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,  

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради  Охтирського району Сумської області, орієнтовною площею 

2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Міславському Тарасу 

Вікторовичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 2,0000 га,  розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 
 
           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Апанасенко Олені 

Олександрівні для ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Апанасенко Олени Олександрівни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради  

Охтирського району Сумської області, орієнтовною площею 2,0000 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Апанасенко Олені Олександрівні 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

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

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 
 
           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 
 
 
 
 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Вакуленко Світлані Вікторівні 

для ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Вакуленко Світлани Вікторівни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану в 

межах смт Чупахівка на території Чупахівської селищної ради  Охтирського 

району Сумської області, орієнтовною площею 0,8500 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Вакуленко Світлані Вікторівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,8500 га,  розташовану в межах смт Чупахівка на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 
 
           Селищний голова                            Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Ляшенко Світлані Василівні 

для ведення особистого селянського господарства  

 

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

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

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

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

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

розглянувши заяву громадянки Ляшенко Світлани Василівни, зареєстрованої 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану в межах с. 

Горяйстівка Охтирського району Сумської області, орієнтовною площею 

0,3400 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Ляшенко Світлані Василівні,  для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,3400 га,  розташовану в межах с.Горяйстівка на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 
 
 

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Чеснаковій Юлії Миколаївні 

для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Чеснакової Юлії Миколаївни, зареєстрованої 

за адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану в межах с. 

Горяйстівка Охтирського району Сумської області, орієнтовною площею 

1,2500 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Чеснаковій Юлії Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,2500 га,  розташовану в межах с. Горяйстівка на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 
 
           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину Залізняку Олексію Івановичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Залізняка Олексія Івановича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація)  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,8500 га за межами населених пунктів, на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Залізняку Олексію Івановичу для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,8500 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянці Шаховій Світлані Андріївні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Шахової Світлани Андріївни, зареєстрованої 

за адресою: (конфіденційна інформація)  про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,8500 

га за межами населених пунктів, на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Шаховій Світлані Андріївні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,8500 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Бересту Івану Павловичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Береста Івана Павловича, зареєстрованого за 

адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,1800 

га за межами с.Горяйстівка, на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Бересту Івану Павловичу для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,1800 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Гуцову Дмитру Миколайовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Гуцова Дмитра Миколайовича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 2,0000 га за межами населених пунктів, на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Гуцову Дмитру Миколайовичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,8000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину Гаранжі Артему Миколайовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Гаранжі Артему Миколайовичу, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 2,0000 га за межами населених пунктів, на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Гаранжі Артему Миколайовичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,8000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину Рахмонову Далєру Сафаралійовичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Рахмонова Далєра Сафаралійовича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 1,7000 га за межами населених пунктів, на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Рахмонову Далєру 

Сафаралійовичу для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 1,5000 га із земель запасу 

сільськогосподарського призначення розташовану за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Мамулі Вікторії Олександрівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Мамули Вікторії Олександрівни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 0,5700 га в межах смт Чупахівка, на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Мамулі Вікторії Олександрівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,5700 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану в межах смт Чупахівка, Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Харченко Надії Михайлівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Харченко Надії Михайлівни, зареєстрованої 

за адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,4000 

га в межах с.Горяйстівка  на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Харченко Надії Михайлівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,4000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану в межах с.Горяйстівка на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянці Берест Раїсі Миколаївні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Берест Раїси Миколаївни, зареєстрованої за 

адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,2500 

га в межах с.Нове, на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Берест Раїсі Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,2500 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану в межах населених с.Нове на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянці Лапіній Алісі Олександрівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Лапіної Аліси Олександрівни, зареєстрованої 

за адресою: (конфіденційна інформація),  про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,9400 

га за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Лапіній Алісі Олександрівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,9400 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Заікіній Парасковії Миколаївні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Заікіної Парасковії Миколаївни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація),  про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 1,0800 га за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Заікіній Парасковії Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,0800 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Василенку Івану Степановичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Василенка Івана Степановича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація),  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 1,4000 га за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Василенку Івану Степановичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,4000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину Невдачину Валентину Івановичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Невдачина Валентина Івановича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,4000 га за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Невдачину Валентину Івановичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,4000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Заікіну Олександру Яковичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Заікіна Олександра Яковича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,8800 га за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Заікіну Олександру Яковичу для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,8800 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Міщенко Ользі Олексіївні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Міщенко Ольги Олексіївни, зареєстрованої за 

адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,8600 

га за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Міщенко Ользі Олексіївні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,8600 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянці Крамаренко Наталії Григорівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Крамаренко Наталії Григорівни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 0,4000 га за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Крамаренко Наталії Григорівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,4000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Жарікову Едуарду Сергійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Жарікова Едуарда Сергійовича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,4600 га за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Жарікову Едуарду Сергійовичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,4600 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Невдачиній Наталії Олександрівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Невдачиної Наталії Олександрівни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація) про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 0,5000 га за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Невдачиній Наталії Олександрівні 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,4600 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину Невдачину Андрію Дмитровичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Невдачина Андрія Дмитровича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 1,1400 га за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Невдачину Андрію Дмитровичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,1400 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Лапіну Євгену Миколайовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Лапіна Євгена Миколайовича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 1,3900 га за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Лапіну Євгену Миколайовичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,3900 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Римарю Ігорю Миколайовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Римаря Ігоря Миколайовича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація)  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,6000 га за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Римарю Ігорю Миколайовичу для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,6000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянці Бєляковій Софії Василівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Бєлякової Софії Василівни, зареєстрованої за 

адресою: (конфіденційна інформація),  про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,3800 

га за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Бєляковій Софії Василівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,3800 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянці Мороз Яні Олександрівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Мороз Яни Олександрівни, зареєстрованої за 

адресою: (конфіденційна інформація),  про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,0000 

га за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Мороз Яні Олександрівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,0000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Єременко Олені Іванівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Єременко Олени Іванівни, зареєстрованої за 

адресою: (конфіденційна інформація),  про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,7700 

га за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Єременко Олені Іванівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,7700 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Шульженко Альоні Ігорівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Шульженко Альони Ігорівни, зареєстрованої 

за адресою: (конфіденційна інформація),  про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,4300 

га за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Шульженко Альоні Ігорівні  для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,4300 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину Заікіну Миколі Івановичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Заікіна Миколи Івановича, зареєстрованого 

за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,6900 

га за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Заікіну Миколі Івановичу для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,6900 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину Заяц Олександру Олексійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Заяц Олександра Олексійовича, 

зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 1,0400 га за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Заяц Олександру Олексійовичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,0400 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

              Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Жарікову Михайлу Миколайовичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Жарікова Михайла Миколайовича, 

зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація),  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,4600 га за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Жарікову Михайлу 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,4600 га із земель запасу 

сільськогосподарського призначення розташовану за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянці Невдачиній Людмилі Миколаївні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Невдачиної Людмили Миколаївни, 

зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація),  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,5000 га за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Невдачиній Людмилі Миколаївні 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,4600 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Невдачину Леоніду Григоровичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Невдачина Леоніда Григоровича, 

зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація)  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,4400 га за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Невдачину Леоніду Григоровичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,4400 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Заікіну Михайлу Івановичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Заікіна Михайла Івановича, зареєстрованого 

за адресою: ( конфіденційна інформація),  про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,4600 

га за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Заікіну Михайлу Івановичу для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,4600 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

              Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянці Семигук Євгенії Іванівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Семигук Євгенії Іванівни, зареєстрованої за 

адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,1000 

га за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Семигук Євгенії Іванівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,1000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину Кривогузу Володимиру 

Володимировичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Кривогуза Володимира Володимировича, 

зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація),  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 1,0000 га за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Кривогузу Володимиру 

Володимировичу для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 1,0000 га із земель запасу 

сільськогосподарського призначення розташовану за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Невдачину Миколі Антоновичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Невдачина Миколи Антоновича, 

зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація),  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,4000 га за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Невдачину Миколі Антоновичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,4000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Воробйову Богдану Олександровичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Воробйова Богдана Олександровича, 

зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 2,0000 га за межами населених пунктів, на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Воробйову Богдану 

Олександровичу для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу 

сільськогосподарського призначення розташовану за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 
 
 
 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Водяницькій Ангеліні Сергіївні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Водяницької Ангеліни Сергіївни, 

зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, на території 

Чупахівської селищної ради, орієнтовною площею 2,0000 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Водяницькій Ангеліні Сергіївні, 

орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ 01.03) із земель сільськогосподарського 

призначення, розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

             Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину Мамєдову Рустаму Асіфовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

  

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Мамєдова Рустама Асіфовича, 

зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 1,4676 га за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Мамєдову Рустаму Асіфовичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 

01.03) площею 1,4676 га,  кадастровий номер 5920386300:01:001:6179, 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянці Кириченко Вікторії Володимирівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

  

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Кириченко Вікторії Володимирівни, 

зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація),  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 1,4676 га за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Кириченко Вікторії 

Володимирівні для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) площею 1,4676 га, кадастровий номер 

5920386300:01:001:6180, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Решітько Аллі Олексіївні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

  

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Решітько Алли Олексіївни, зареєстрованої за 

адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,4676 

га за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Решітько Аллі Олексіївні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,4676 га, кадастровий номер 5920386300:01:001:6178, 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Шевченко Валентині Олександрівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Шевченко Валентини Олександрівни, 

зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація),  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,4600 га за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Шевченко Валентині 

Олександрівні для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,4600 га із земель запасу 

сільськогосподарського призначення розташовану за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянці Лапіній Галині Володимирівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Лапіної Галини Володимирівни, 

зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація)  про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 0,4700 га за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Лапіній Галині Володимирівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,4700 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Заікіну Віктору Івановичу 

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Заікіна Віктора Івановича, зареєстрованого 

за адресою: ( конфіденційна інформація)  про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, орієнтовною площею 0,6200 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Заікіну Віктору Івановичу для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,6200 га,  розташовану за межами населених пунктів 

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 
 
           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 
 
 
 



                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Скрипник Ользі Іванівні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Скрипник Ольги Іванівни, зареєстрованої за 

адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану в межах смт 

Чупахівка Охтирського району Сумської області, орієнтовною площею 

1,2000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Скрипник Ользі Іванівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,2000 га,  розташовану в межах смт Чупахівка на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 
 
 
           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину -  учаснику АТО Дуднику 

Василю Сергійовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина -  учасника АТО Дудника Василя 

Сергійовича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація), про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства, розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

орієнтовною площею 1,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину - учаснику АТО Дуднику Василю 

Сергійовичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 1,5000 га,  розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 
 
 

Селищний голова                            Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 
 
 
 
 



                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Багулі Ользі Юріївні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Багулі Ольги Юріївни, зареєстрованої за 

адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану в межах смт 

Чупахівка Охтирського району Сумської області, орієнтовною площею 

0,3500 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Багулі Ользі Юріївні для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною 

площею 0,3500 га,  розташовану в межах смт Чупахівка на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Рой Вірі Петрівні для ведення 

особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Рой Віри Петрівни, зареєстрованої за 

адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради, площею 1,8977 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Рой Вірі Петрівні для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 

1,8977 га,  кадастровий номер 5920355500:01:003:0315, розташовану за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Коржовій Ользі Миколаївні 

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Коржової Ольги Миколаївни, зареєстрованої 

за адресою: ( конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради, площею 1,9178 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл, на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Коржовій Ользі Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,9178 га,  кадастровий номер 5920355500:01:003:0311, розташовану 

за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Хижняк Антоніні Миколаївні 

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Хижняк Антоніни Миколаївни, 

зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація)  про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану на 

території  Чупахівської селищної ради, площею 1,9178 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Хижняк Антоніні Миколаївні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,9178 га,  кадастровий номер 5920355500:01:003:0310, розташовану 

за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 
 
 
 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Резниченку Вячеславу 

Олександровичу для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Резниченка Вячеслава Олександровича, 

зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташовану на території  Чупахівської селищної ради, площею 1,8976 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  громадянину Резниченку Вячеславу 

Олександровичу для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) площею 1,8976 га, кадастровий номер 

5920355500:01:003:0314, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Юзефів Тетяні Дмитрівні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Юзефів Тетяни Дмитрівни, зареєстрованої за 

адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради, площею 1,6114 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Юзефів Тетяні Дмитрівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,6114 га,  кадастровий номер 5920355500:01:003:0318, розташовану 

за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 
 
 
 
 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Луценко Раїсі Олександрівні 

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Луценко Раїси Олександрівни, зареєстрованої 

за адресою: ( конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради, площею 1,9178 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Луценко Раїсі Олександрівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,9178 га,  кадастровий номер 5920355500:01:003:0309, розташовану 

за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 
 
 
 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Боровенській Олені Сергіївні  

для ведення особистого селянського господарства  

 

 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Боровенської Олени Сергіївни, 

зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану на 

території  Чупахівської селищної ради, площею 1,5969 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Боровенській Олені Сергіївні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,5969 га,  кадастровий номер 5920386300:01:003:0228, розташовану 

за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 
 
 
 
 



                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Удовіченку Назару 

Валерійовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Удовіченка Назара Валерійовича, 

зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташовану на території  Чупахівської селищної ради, площею 1,5966 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Удовіченку Назару Валерійовичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,5966 га,  кадастровий номер 5920386300:01:003:0219, розташовану 

за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Шмакову Андрію 

Леонідовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Шмакова Андрія Леонідовича, 

зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташовану в межах с.Олешня по вул. Охтирській, орієнтовною площею 

0,4500 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Шмакову Андрію Леонідовичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,4500 га,  розташовану за адресою: вул.Охтирська 

с.Олешня на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

  

Про надання дозволу громадянину Денисовцю Анатолію Іларіоновичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Денисовця Анатолія Іларіоновича, 

зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація)  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 2,0000 га за межами населених пунктів, на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Денисовцю Анатолію 

Іларіоновичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу 

сільськогосподарського призначення розташовану за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 



                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Гриценко Аллі Олександрівні  

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Гриценко Алли Олександрівни, 

зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану на 

території  Чупахівської селищної ради, площею 1,5969 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці  Гриценко Аллі Олександрівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,5969 га,  кадастровий номер 5920386300:01:003:0223, розташовану 

за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину  Поддячому Максиму Сергійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Поддячого Максима Сергійовича, 

зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація),  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 1,5969 га за межами населених пунктів, на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Поддячому Максиму 

Сергійовичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) площею 1,5969 га,кадастровий номер 5920386300:01:003:0222, 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Демиденку Валерію Анатолійовичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Демиденка Валерія Анатолійовича, 

зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 2,0000 га за межами населених пунктів, на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Демиденку Валерію 

Анатолійовичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 1,4000 га із земель запасу 

сільськогосподарського призначення розташовану за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці  Сулизі Ірині Вікторівні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Сулиги Ірини Вікторівни, зареєстрованої за 

адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради, площею 0,8925 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці  Сулизі Ірині Вікторівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 0,8925 га,  кадастровий номер 5920355500:01:003:0305, розташовану 

за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці  Поддячій Любові Андріївні 

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Поддячої Любові Андріївни, зареєстрованої 

за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради, площею 1,8342 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці  Поддячій Любові Андріївні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,8342 га,  кадастровий номер 5920382000:01:001:5201, розташовану 

за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці  Ткаченко Світлані Василівні 

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Ткаченко Світлани Василівни, зареєстрованої 

за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради, площею 1,5969 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці  Ткаченко Світлані Василівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,5969 га,  кадастровий номер 5920386300:01:003:0221, розташовану 

за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Бідоленку Валерію Вікторовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Бідоленка Валерія Вікторовича, 

зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 1,5000 га за межами населених пунктів, на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Бідоленку Валерію Вікторовичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,4000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянці  Шкоденко Людмилі Вікторівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Шкоденко Людмили Вікторовівни, 

зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 2,0000 га за межами населених пунктів, на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці  Шкоденко Людмилі Вікторовівні 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 
 
 
 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці  Фоменко Світлані Олександрівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Фоменко Світлани Олександрівни, 

зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 1,5000 га за межами населених пунктів, на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці  Фоменко Світлані Олександрівні 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,5000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

          2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 
 
 
 
 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину  Діденку Олегу Євгенійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Діденка Олега Євгенійовича, 

зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 1,5969 га за межами населених пунктів, на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Діденку Олегу Євгенійовичу для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,5969 га,  кадастровий номер 5920386300:01:003:0229, розташовану 

за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці  Пісковець Ірині Іванівні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Пісковець Ірини Іванівни, зареєстрованої за 

адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради, площею 1,5969 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці  Пісковець Ірині Іванівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,5969 га,  кадастровий номер 5920386300:01:003:0218, розташовану 

за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці  Горбатенко Ользі Петрівні 

для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Горбатенко Ольги Петрівни, зареєстрованої 

за адресою: ( конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради, площею 1,5969 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці  Горбатенко Ользі Петрівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,5969 га,  кадастровий номер 5920386300:01:003:0230, розташовану 

за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину  Ярошенку Олегу Сергійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Ярошенка Олега Сергійовича, 

зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 1,5969 га за межами населених пунктів, на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Ярошенку Олегу Сергійовичу для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,5969 га,  кадастровий номер 5920386300:01:003:0227, розташовану 

за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину Шевченку Сергію Петровичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Шевченка Сергія Петровича, 

зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 1,5000 га за межами населених пунктів, на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Шевченку Сергію Петровичу для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,5000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Поддячій Олені 

Володимирівні для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Поддячої Олени Володимирівни, 

зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану в 

межах смт Чупахівка, орієнтовною площею 0,2500 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Поддячій Олені Володимирівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,2500 га,  розташовану в межах смт Чупахівка, 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину- учаснику АТО Ральцеву Юрію 

Олександровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина – учасника АТО Ральцева Юрія 

Олександровича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація)  

про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею 2,0000 га за межами населених пунктів, 

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської 

області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Ральцеву Юрію Олександровичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину Стеценку Михайлу Максимовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Стеценка Михайла Максимовича, 

зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 2,0000 га за межами населених пунктів, на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Стеценку Михайлу Максимовичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Фенько Ганні Данилівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Фенько Ганни Данилівни, зареєстрованої за 

адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,0000 

га за межами населених пунктів, на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Фенько Ганні Данилівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,0000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 
 
 
 
 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Вельбой Вікторії 

Костянтинівні для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Вельбой Вікторії Костянтинівни, 

зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану на 

території  Чупахівської селищної ради, площею 0,7273 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці  Вельбой Вікторії Костянтинівні 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 0,7273 га,  кадастровий номер 5920355500:01:003:0304, розташовану 

за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Федорченку Вадиму Григоровичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Федорченка Вадима Григоровича, 

зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,  

площею 1,5969 га за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Федорченку Вадиму Григоровичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,5969 га, кадастровий номер 5920386300:01:003:0226,  розташовану 

за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 
 
 
           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 
 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята сесія 

             Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Кириченку Миколі Вікторовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Кириченка Миколи Вікторовича, 

зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,  

площею 1,5969 га за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Кириченку Миколі Вікторовичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,5969 га, кадастровий номер 5920386300:01:003:0225,  розташовану 

за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 
 
           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 
 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята сесія 

            Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Ланчаку Євгенію Володимировичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Ланчака Євгенія Володимировича, 

зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 2,0000 га за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Ланчаку Євгенію 

Володимировичу для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу 

сільськогосподарського призначення розташовану за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 
 
 
           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 
 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята сесія 

             Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянці Ланчак Анні Сергіївні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Ланчак Анни Сергіївни, зареєстрованої за 

адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

га за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Ланчак Анні Сергіївні для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною 

площею 2,0000 га із земель запасу сільськогосподарського призначення 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області.  

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 
           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята сесія 

             Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянці Васильченко Тетяні Іванівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Васильченко Тетяни Іванівни, зареєстрованої 

за адресою: ( конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

га за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Васильченко Тетяні Іванівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.  

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 
 
           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 
 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята сесія 

               Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Шестаковій Ользі Сергіївні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Шестакової Ольги Сергіївни, зареєстрованої 

за адресою: ( конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 1,7070 га за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Шестаковій Ользі Сергіївні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,7070 га, кадастровий номер 5920355500:01:002:0170,  розташовану 

за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 
 
 
           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 
 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята сесія 

            Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Скляровій Руслані Вікторівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Склярової Руслани Вікторівни, 

зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 2,0000 га за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Скляровій Руслані Вікторівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.  

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 
 
           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята сесія 

             Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Мамулі Ігорю Миколайовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Мамули Ігоря Миколайовича, 

зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,  

площею 1,7070 га за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Мамулі Ігорю Миколайовичу для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,7070 га, кадастровий номер 5920355500:01:002:0172,  розташовану 

за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 
 
 
           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 
 

 

 

 



                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята сесія 

            Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Закаблук Наталії Іванівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Закаблук Наталії Іванівни, зареєстрованої за 

адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 1,7071 га за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Закаблук Наталії Іванівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,7071 га, кадастровий номер 5920355500:01:002:0169, розташовану 

за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 
 
 
           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 
 

 

 

 

 



                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята сесія 

            Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянину Олефіренку Олексію Сергійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Олефіренка Олексія Сергійовича, 

зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

площею 1,7071 га за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянина Олефіренка Олексія Сергійовича 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею 1,7071 га, кадастровий номер 5920355500:01:002:0171, розташовану 

за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 
 
 
           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 
 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята сесія 

            Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину Помазану Василю Миколайовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Помазана Василя Миколайовича, 

зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 2,0000 га за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Помазану Василю Миколайовичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.  

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 
           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 
 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята сесія 

             Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину Соболю Олександру Миколайовичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Соболя Олександра Миколайовича, 

зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,  

орієнтовною площею 0,4500 га за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Соболю Олександру 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,4500 га із земель запасу 

сільськогосподарського призначення розташовану за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 
 
           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 
 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята сесія 

              Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Манько Лілії Володимирівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Манько Лілії Володимирівни, зареєстрованої 

за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

га за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Манько Лілії Володимирівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.  

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 
 
 
           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 
 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята сесія 

              Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Шкробот Олені Петрівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Шкробот Олени Петрівни, зареєстрованої за 

адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

га за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Шкробот Олені Петрівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 
 
           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 
 

 

 

 

 



                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята сесія 

             Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Пасльон Тетяні Олександрівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Пасльон Тетяни Олександрівни, 

зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 1,0000 га за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Пасльон Тетяні Олександрівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,0000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.  

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 
 
 
           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 
 

 

 

 



                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята сесія 

             Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину Заікіну Івану Івановичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Заікіну Івана Івановича, зареєстрованого за 

адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,8000 

га за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Заікіну Івану Івановичу для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,8000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.  

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 
 
           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята сесія 

            Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянці Рибаковій Ірині Олександрівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Рибакової Ірини Олександрівни, 

зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація)  про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 0,9300 га в межах с. Нове на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Рибаковій Ірині Олександрівні для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,9300 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану в межах с. Нове на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області.  

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 
 
 
           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 
 
 
 
 



                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята сесія 

             Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину Стоміну Сергію Івановичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Стоміна Сергія Івановича, зареєстрованого 

за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,8000 

га за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Стоміну Сергію Івановичу для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 0,8000 га із земель запасу сільськогосподарського 

призначення розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.  

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 
 

Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята сесія 

             Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Гущі Інні Леонідівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Гущі Інни Леонідівни, зареєстрованої за 

адресою: ( конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 1,5969 га за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Гущі Інні Леонідівні для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею       

1,5969 га, кадастровий номер 5920386300:01:003:0220, розташовану за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 
 
 
           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 
 
 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                   Охтирського району Сумської області 

                                                  Восьме  скликання 

           Одинадцята сесія 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на  розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) у власність громадянину Гончару Володимиру Сергійовичу  
 

     Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»  статей 12, 116, 118, 125  

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 

заяву громадянина Гончара Володимира  Сергійовича, зареєстрованого за 

адресою: ( конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,6500 га, 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Гончару  Володимиру Сергійовичу, зареєстрованому за 

адресою: ( конфіденційна інформація) на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) у власність, кадастровий номер 

5920355500:01:001:5388, площею 1,6500 га для ведення особистого 

селянського господарства розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    2. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) подати на 

затвердження сесії селищної ради. 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята сесія 

              Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину Ральцеву Олексію Анатолійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Ральцева Олексія Анатолійовича, 

зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,  

площею 1,7071 га за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Ральцеву Олексію Анатолійовичу 

для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

площею  1,7071 га, кадастровий номер 5920355500:01:002:0168, розташовану 

за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 
 
           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 
 
 
 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята сесія 

             Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину Шевченку Андрію Володимировичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Шевченка Андрія Володимировича, 

зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,  

площею 1,5969 га за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Шевченку Андрію 

Володимировичу для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03) площею  1,5969 га, кадастровий номер 

5920386300:01:003:0224, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.  

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 
 
           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 



                                                                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята сесія 

             Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Ахмед Ользі Сергіївні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Ахмед Ольги Сергіївни, зареєстрованої за 

адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 1,7070 га за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Ахмед Ользі Сергіївні для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею       

1,7070 га, кадастровий номер 5920355500:01:002:0167, розташовану за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 
 
 
           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



                                                                      
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята сесія 

             Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу громадянці Шпак Анні Миколаївні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Шпак Анни Миколаївни, зареєстрованої за 

адресою: ( конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 1,4000 га 

розташовану в межах с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Шпак Анні Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною 

площею  1,4000 га, розташовану в межах с. Оленинське на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.  

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 
 
 
           Селищний голова                         Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 
 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                   Охтирського району Сумської області 

                                                  Восьме  скликання 

              Одинадцята сесія 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 
Про розгляд заяви громадянина  Черткова Олега Ігоревича про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва 

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Черткова Олега 

Ігоревича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація), про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу за межами с.Олешня  на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області  орієнтованою площею 

2,0000 га,   селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

1.Відмовити громадянину Черткову Олегу Ігоровичу, зареєстрованому за 

адресою: ( конфіденційна інформація) в наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства із земель запасу за межами 

с.Олешня  на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області орієнтованою площею  2,0000 га, в зв’язку з тим, що 

земельна ділянка, на яку вказані графічні матеріали до пакету документів, 

кадастровий номер 5920386300:01:003:0060 запланована для передачі в 

оренду шляхом проведення аукціону.  

 

 

 
                Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 



                                                                      
                                 ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                   Охтирського району Сумської області 

                                                  Восьме  скликання 

              Одинадцята сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 
Про розгляд заяви громадянина  Чижа Вячеслава Олександровича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва 

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Чижа Вячеслава 

Олександровича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 

інформація)про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу за межами с.Олешня  на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  

орієнтованою площею 2,0000 га,   селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити громадянину Чижу Вячеславу Олександровичу, 

зареєстрованому за адресою: ( конфіденційна інформація) в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із 

земель запасу за межами с.Олешня  на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області орієнтованою площею  2,0000 

га, в зв’язку з тим, що земельна ділянка, на яку вказані графічні матеріали 

до пакету документів, кадастровий номер 5920386300:01:003:0060 

запланована для передачі в оренду шляхом проведення аукціону.  

 

 

                Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 



                                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумськоїобласті 

Восьме скликання 

           Одинадцята сесія 

  Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про розгляд заяви громадянки  Назаренко  Ірини  Вікторівни  про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5085 у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

 

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34, 79-1, 

частини 7 статті 118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  

Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 02.09.2021 року по 

справі  № 480/4613/21 за позовом  Назаренко І. В.  до Чупахівської селищної 

ради  про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   

вчинити дії,  рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши клопотання  громадянки  Назаренко  Ірини 

Вікторівни, проживаючої  за адресою: ( конфіденційна інформація), про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства площею 2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Відмовити громадянці Назаренко Ірині Вікторівні, в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5085 у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

га, розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, 

що вказана земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали має цільове 

призначення 18.00 - Землі загального користування (землі будь-якої 

категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, 

громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, 

сквери, бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші 

землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого 

самоврядування їх віднесено до земель загального користування) та 

виділені  і затверджені для створення громадських пасовищ, які не 

передаються у приватну власність, як землі для ведення особистого 

селянського господарства, також формування земельних ділянок шляхом 

поділу та об`єднання раніше сформованих земельних ділянок, які 

перебувають у власності або користуванні, без зміни їх цільового 



призначення здійснюються за технічною документацією із землеустрою 

щодо поділу та об`єднання земельних ділянок, тобто бажане місце 

розташування земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта 

вимогам законів України та прийнятих відповідно до них нормативно-

правових актів. 

 

 

 

Селищний голова                                     Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      
                                 ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

                                   Охтирського району Сумської області 

                                                  Восьме  скликання 

              Одинадцята сесія 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 
Про розгляд заяви громадянина  Корабельського Артема Миколайовича 

про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 

статтями 33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

частини 7 статті 118 Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з 

питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Корабельського Артема Миколайовича, зареєстрованого за 

адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства розташованої за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області  орієнтованою площею 2,0000 га, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 
 

      1.Відмовити громадянину Корабельському Артему Миколайовичу, 

зареєстрованому за адресою: ( конфіденційна інформація), в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою для ведення особистого 

селянського господарства в зв’язку з тим, що вказана  в графічних 

матеріалах земельна ділянка з кадастровим номером 

5920386300:01:001:6175 передана в приватну власність іншій особі, тобто 

бажане місце розташування земельної ділянки не відповідає місцю 

розташування об`єкта вимогам законів України та прийнятих відповідно до 

них нормативно-правових актів. 

 

 

Селищний голова                        Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 



                                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумськоїобласті 

Восьме скликання 

         Одинадцята сесія 

                                                Р І Ш Е Н Н Я 

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянина  Федоркіна Володимира  Валерійовича   

про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

 

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 7 статті 

118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  Сумського  

окружного  адміністративного  суду   від 13.09.2021 року по справі  № 

480/5577/21 за позовом  Федоркіна В. В.  до Чупахівської селищної ради  про 

визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії,  

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши клопотання  громадянина  Федоркіна Володимира  

Валерійовича, проживаючого  за адресою: ( конфіденційна інформація), про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства площею 2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

Відмовити громадянину Федоркіну Володимиру Валерійовичу, в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, що  

вказана земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали не існує, так як її 

поділ  Чупахівською селищною радою вже проведено рішенням сесії від 

09.07.2020 року та надано у приватну власність іншим громадянам,  тобто 

бажане місце розташування земельної ділянки не відповідає місцю 

розташування об`єкта вимогам законів України та прийнятих відповідно до 

них нормативно-правових актів. 

 

Селищний голова     Олександр КУЖЕЛЬ 

 
 



                                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянина Реви Олександра  Миколайовича   про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5518 у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

 

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частин 6 та 7 

статті 118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  Сумського  

окружного  адміністративного  суду   від 16.09.2021 року по справі  № 

480/4600/21 за позовом  Реви О. М.  до Чупахівської селищної ради  про 

визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії, в 

частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 

клопотання Реви О. М. від 18.05.2020 року,   рішення постійної комісії з 

питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  

громадянина  Реви Олександра  Миколайовича, проживаючого  за адресою: 

(конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

Відмовити громадянину Реві Олександру  Миколайовичу, в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5518 у власність для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, що  

вказана земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали, перебуває  в 

постійному користуванні для ведення  фермерського   господарства, що 

підтверджується  державним  актом  на право  постійного користування 

землею №000665 виданого  відповідно до рішення 12-ї сесії ХХІ скликання 

Чупахівської селищної ради  народних  депутатів  від 12 серпня 1992 року. 

Крім того, рішенням  господарського суду Сумської області  від 09 серпня 

2021 року №920/523/21, яке набрало законної сили,  визнано за  СФГ 

«Барздова» право постійного користування  земельною ділянкою площею  

14,2327 га кадастровий номер 5920355500:01:001:5518, заявником Рева  

Олександром  Миколайовичем не  надано  погодження землекористувача на 



вилучення  земельної ділянки,  в якого  перебуває  в користуванні  земельна 

ділянка,  тобто бажане місце розташування земельної ділянки не відповідає 

місцю розташування об`єкта вимогам законів України та прийнятих 

відповідно до них нормативно-правових актів. 

 

 

Селищний голова     Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

         Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви громадянки Бабаєвої Аліни  Віталіївни   про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для 

ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області 

 

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 7 статті 

118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  Сумського  

окружного  адміністративного  суду   від 15.09.2021 року по справі  № 

480/5589/21 за позовом  Бабаєвої А. В. до Чупахівської селищної ради  про 

визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії, в 

частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 

клопотання Бабаєвої  А. В.  від 06.07.2020 року,  рішення постійної комісії з 

питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  

громадянки  Бабаєвої Аліни  Віталіївни, проживаючої  за адресою: 

(конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити громадянці Бабаєвій  Аліні Віталіївні, в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, що  

вказана земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали припинила своє 

існування, як об’єкт  нерухомого майна після поділі,  поділ  Чупахівською 

селищною радою проведено рішенням сесії від 09.07.2020 року та надано у 

приватну власність іншим громадянам,  тобто бажане місце розташування 

земельної ділянки не відповідає місцю розташування об’єкта вимогам законів 

України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

 

Селищний голова     Олександр КУЖЕЛЬ 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про розгляд заяви громадянки  Тарасенко  Валентини  Миколаївни   про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки кадастровий номер 5920382000:01:004:5036  у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

 

       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34 

частини 7 статті 118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  

Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 21.09.2021 року по 

справі  № 480/4605/21 за позовом Тарасенко В. М.   до Чупахівської селищної 

ради  про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   

вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду  повторно 

розглянути клопотання Тарасенко В. М.  від 24.06.2020 року, рішення 

постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши клопотання  громадянки  Тарасенко Валентини  Миколаївни, 

проживаючої  за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 

га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Відмовити громадянці Тарасенко Валентині Миколаївні, в 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки кадастровий номер 5920382000:01:004:5036   у власність 

для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 

2,0000 га, розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку 

з тим, що вказана земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали має 

цільове призначення 18.00 - Землі загального користування (землі будь-

якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, 

громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, 

сквери, бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші 

землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого 

самоврядування їх віднесено до земель загального користування) та 

виділені  і затверджені для створення громадських пасовищ, які не 

передаються у приватну власність, як землі для ведення особистого 

селянського господарства,  тобто бажане місце розташування земельної 



ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 

України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.  

 

           

              

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

         Одинадцята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

проведення інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області 

 

    Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 37, 116, 122, 186 

Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності 

на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

стимулювання зрошення в Україні» від 10 липня 2018 року №2498 - VII, 

Постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 476 « Про 

затвердження порядку проведення інвентаризації земель», рішення постійної 

комісії з питань будівництва, житлово – комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 

технічну документацію із землеустрою щодо проведення інвентаризації 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 

інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського призначення за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

      2. Зареєструвати право комунальної власності за Чупахівською 

селищною радою на земельні ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського призначення площею 4,0000 га кадастровий номер: 

5920355500:01:003:______, відповідно до Закону України « Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».  

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань будівництва, житлово – коммунального господарства,  

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 
 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 



 

 

  ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

Охтирського району Сумської області  

Восьме скликання 

Одинадцята сесія 

РІШЕННЯ 

28.09.2021                                                                                 смт Чупахівка 

 

Про затвердження проєктно-кошторисної документації по об’єкту:  

«Реконструкція системи опалення в Олешнянському навчально-

виховному комплексі: загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів – заклад 

дошкільної  освіти імені Героя Радянського Союзу Степана Долгого 

Чупахівської селищної ради  Охтирського району Сумської області 

(Сумська обл., Охтирський р-н, с.Олешня, пров.Шкільний,1)» 

 

        Керуючись ст.25, 26, 59, 60 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 

11.05.2011 року №560 «Порядок затвердження проектів будівництва і 

проведення їх експертизи»,   селищна рада  ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити проєктно-кошторисну документацію по об’єкту:  

«Реконструкція системи опалення в Олешнянському навчально-виховному 

комплексі: загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної  освіти 

імені Героя Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради  

Охтирського району Сумської області (Сумська обл., Охтирський р-н, 

с.Олешня, пров.Шкільний,1)» загальною кошторисною вартістю 292,904 

тис.грн. 

2.  Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з  

планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій. 
 

 

Селищний голова                                                        Олександр  КУЖЕЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Одинадцята сесія 

      Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

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  

 

   Керуючись статями 12, 22, 81, 122, 136, 186 Земельного кодексу України,  

пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект 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, враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань будівництва, житлово – комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект 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 Охтирського району Сумської області, кадастровий номер: 

5920382800:01:001:5732. 

2. Виставити земельну ділянку згідно з Додатком 1 на земельні торги для 

передачі їх в користування на умовах оренди. 

3. Встановити строк оренди земельної ділянки, переданої у користування 

за результатами земельних торгів – 7 років. 

4. Встановити відсоток від нормативної грошової оцінки для розрахунку 

стартового розміру річної оренди плати за користування земельними 

ділянками, які виставляються на земельні торги, на рівні 12 (дванадцяти) 

відсотків. 



5. Затвердити стартовий розмір річної оренди за користування земельною 

ділянкою, яка виставляється на земельні торги та значення кроку торгів 

згідно з Додатком 2. 

6. Уповноважити  селищного голову чи секретаря селищної ради (в разі 

виконання секретарем обов’язків селищного голови) на підписання 

протоколів земельних торгів та договорів оренди земельної ділянки. 

7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

 

 

    Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 1 

до рішення 11 сесії   

восьмого скликання 

28 вересня 2021 року  

 

Перелік земельних ділянок комунальної власності Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, виставлених для 

продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону окремими 

лотами 
 

№ 

п/п 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Місце 

знаходження 

земельної 

ділянки 

Загальна 

площа 

(га) 

Цільове призначення 

земельної ділянки (код 

згідно КВЦПЗ) /за 

рахунок яких земель 

відводиться/ 

Умови 

продажу 

1 2 3 4 5 6 

1 5920382800:01:001:5732 Чупахівська 

селищна 

рада за 

межами 

населених 

пунктів 

16,0000 01.01 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

 

 

Секретар селищної ради                          Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  

Охтирського району Сумськоїобласті 

Восьмескликання 

          Одинадцята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.09.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про розгляд заяви громадянки Черкашиної Віри  Іванівни   про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для 

ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області 

 

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 7 статті 

118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  Сумського  

окружного  адміністративного  суду   від 28.09.2021 року по справі  № 

480/5591/21 за позовом  Черкашиної  В. І.  до Чупахівської селищної ради  

про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити 

дії,в частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 

клопотання Черкашиної В. І.  від 06.07.2020 року,рішення постійної комісії з 

питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  

громадянки  Черкашиної  Віри Іванівни, зареєстрованої   за адресою: 

(конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити громадянці Черкашиній Вірі Іванівні, в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, що  

вказана земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали припинила своє 

існування, як об’єкт  нерухомого майна після поділу,  поділ  Чупахівською 

селищною радою проведено рішенням сесії від 09.07.2020 року та надано у 

приватну власність іншим громадянам,  тобто бажане місце розташування 

земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 

України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

 

Селищний голова     Олександр КУЖЕЛЬ 
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